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صداهایی که پژواک ندارد
نمی شود.  شنیده  نفت  تجهیزات صنعت  سازندگان  صدای 
این مشکلی است که سال ها در گلوی سازندگان و صنعت 
یکسال   و  بیست  است.  شده  تبدیل  بزرگ  بغضی  به  گران 
است که سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران ) استصنا( 
گرد هم آمدند بلکه صدای توان تولید ایرانی شنیده شود اما 
دریغ از گوش شنوا! سازندگان معموال هنگامی به همکاری 
دعوت شدند که طرف خارجی به دالیلی کار را متوقف یا رها 
کرده بود و یا در مراسم معارفه دعوت می شدند که طیف 

مهمانان و خوراک رسانه ها کامل شود.
و  شعار  تفاوت  و  جذاب  و  گوناگون  های  وعده  و  ها  شعار 
عمل ، صنعت گران را دچار خسارت های اقتصادی متعدد 
کرده است و کمتر به وعده ها و توافق های جدید اعتماد 
انتشار  به  را  ، جمع  انباشت شده  نارضایتی های  می کنند. 
نشریه رهنمون کرد بلکه نظری و نگاهی به انبوه مشکالت 
سازندگان جلب کند. سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران 
از مدیران صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی می خواهند که از 
تولیدات داخلی حمایت کنند و کاالی ساخت داخل را اولویت 
نخست سازمان خود قرار دهند، در ریسک سازندگان شریک 
شوند،  قول ها و وعده های خود در مراسم معارفه و رسانه 
ها و نمایشگاهها را فراموش نکنند ، ارتباط با سازندگان را از 
حالت تعارفات و تشریفات به جلسات پایدار، همراه با گفت و 
گوی انتقادی از مواضع برابر تبدیل کنند و به سوء مدیریت 
دهند. پایان  صنفی  و  شخصی  سوگیری  و  اداری  فساد   و 

پای  از  تولید  برزخ  در  که  است  ها  سال  کنندگان  تولید 
ننشسته اند و همواره به اصالح امور و شنیدن صدای خود 
، شعار و سکون  ناکامی  و  اند. 18 سال سختی  امید بسته 
آنان را از تالش و کوشش باز نداشته است ولی تا کی قرار 
اشتغال  ایجاد  ایرانی،  کاالی  تولید  با  که  ملی  منافع  است 
مولد و خودکفایی صنعتی عجین است، قربانی تردیدها ، بی 

اعتمادی ها و بی مهری ها شود؟

 شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حایل        
  کجا دانند حال ما ، سبکباران ساحل ها 

علی پناهی - سردبیرداوود صفایی - مدیر مسئول

ــی ســال 1۴۰۰ می شــویم  ــه پایان ــی وارد ســه ماه در حال
کــه فضــای کســب و کار در انتظــار نتایــج دو  رویــداد مهــم 
ــت  ــه دول ــن بودج ــب اولی ــوه تصوی ــت: نح ــادی اس اقتص
جدیــد و نتیجــه مذاکــرات برجــام. تــا اینجــا پیــام الیحــه 
ــا  ــب و کار ت ــد و کس ــوزه تولی ــن ح ــرای فعالی ــه ب بودج
حــدودی متناقــض بــوده اســت، از یــک طــرف کاهــش ۵ 
درصــدی مالیــات بــر عملکــرد اشــخاص حقوقــی را پیــش 
ــا حــذف معافیــت  بینــی کــرده اســت و از طــرف دیگــر ب
مالیــات بــر ارزش افــزوده مناطــق آزاد و  ویــژه اقتصــادی 
ــار  ــاالن اقتصــادی را دچ ــی از فع ــااًل  بخــش اعظم احتم
ســردرگمی ســاخته اســت. همزمــان از یــک طــرف افزایش 
نــرخ مبنــای محاســباتی ارزش گمرکــی را بــه نــرخ روز ارز 
ــد  ــه می توان ــت ک ــرده اس ــر ک ــا( نزدیک ت ــامانه نیم )س
هزینــه کاالی واســطه ایــی را بــرای تولیدکننــدگان گرانتــر 
نمایــد و از طــرف دیگــر کاهــش اختــالف ارز نیمــا بــا نــرخ 
ــازار را پیــش بینــی نمــوده اســت کــه اقــدام مثبتــی در  ب
فضــای کســب و کار تلقــی می شــود. ایــن درحالــی اســت 
کــه  قیمــت انــرژی بــرای بخــش تولیــد در ســال آینــده 
ــب  ــن ترتی ــی شــده اســت، بدی هــم، افزایشــی پیــش بین
ــه   ــت در بودج ــن سیاس ــی ای ــه نهای ــد نتیج ــرای رص ب
ــج  ــورد نتای ــد. در م ــس مان ــات مجل ــر تصمیم ــد منتظ بای
مذاکــرات برجــام نیــز همیــن ابهامــات برقــرار اســت، اگــر 
ــر تحلیل گــران اقتصــادی و سیاســی حــل  چــه تلقــی اکث
تدریجــی بخشــی از تحریم هــا در مــاه هــای آینــده اســت 
ــت،  ــط دول ــق توس ــانی دقی ــدم اطالع رس ــل ع ــی بدلی ول
آثــار ایــن نــوع خــوش بینی هــا در اقتصــاد مشــهود 
ــع و  ــح مناف ــت صحی ــدم مدیری ــل ع ــه دلی ــت و ب نیس
حجــم عظیــم مشــکالت اقتصــادی ایــن خــوش بینــی هــا 
هــر روز رنــگ می بــازد. علیرغــم اینهــا، انجمــن اســتصنا 
ــأت  ــالش، هی ــک دوره پرت ــتن ی ــر گذاش ــت س ــا پش ب
مدیــره جدیــد خــود را در دوره نهــم انتخــاب کــرده اســت. 
ــا برنامــه  ــا اســتفاده از تجــارب گذشــته و ب ــد اســت ب امی
ــذر  ــی، اعضــای خــود را در گ ــق و عملیات ریزی هــای دقی

از ایــن فضــای ابهــام آلــود یــاری نمایــد.

سخن مدیر مسول  - سخن سردبیر
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مقاله

ــان  ــر جه ــم ب ــول حاک ــن اص ــی از مهمتری ــح ، یک ــای اصل ــل بق اص
ــول  ــن اص ــه ناپذیرتری ــی ترین و خدش ــه از اساس ــت ک ــتی اس هس
ــی و  ــی ، فرهنگ ــی ، سیاس ــای اجتماع ــزا و بینان ه ــر اج ــم ب حاک
ــمول  ــل مش ــن اص ــت. ای ــری اس ــع بش ــر جوام ــم ب ــادی حاک اقتص
ــازمانها و  ــورها، س ــا ، کش ــع ، تمدنه ــده جوام ــودات زن ــی موج تمام
ــد  ــودات فاق ــدف موج ــری  و ح ــای آن غربالگ ــده و مبن ــرکتها ش ش
ــای  ــت از بق ــل حمای ــوان و درمقاب ــار و نات ــف، بیم ــت ، ضعی صالحی
ــه  ــد ک ــد. هرچن ــا می باش ــالم و توان ــوی، س ــرک، ق ــودات زی موج
قواعــد حاکــم بــر جهــان مــادی مبنــی بــر حفــظ قدرتمنــدان و حذف  
ضعیفــان تــا حــدود زیــادی غیرمنصفانــه بنظــر مــی رســد امــا بایــد 
توجــه داشــت کــه بقــای نســل بشــر و تمامــی پیشــرفتها و تکامــل 

ــوده اســت . ــن اصــل اساســی ب ــون همی تمدنهــای بشــری مدی
ــود  ــون موج ــی همچ ــای رقابت ــز درکارزاره ــادی نی ــگاه اقتص ــر بن ه
ــی  ــت م ــی آن فعالی ــد طبیع ــه قواع ــا ب ــه بن ــه ب ــت ک ــده ای اس زن
ــی اش  ــم حیات ــه عالئ ــد ک ــم می کن ــاء حک ــرط بق ــس  ش ــد. پ نمای
دائمــا رصــد و کنتــرل شــود تــا در وهلــه اول ، بیماریهــای احتمالــی 
رفــع  شــده و  در وهلــه بعــد بــه ســطحی از توانمنــدی نائــل گــردد 
ــا  ــانی و ی ــی و انس ــع طبیع ــه فجای ــر گون ــروز ه ــورت ب ــه در ص ک
ــه تنهــا از  بیمــاری اعــم از جزیــی یاکلــی ، محــدود یــا همه گیــر،  ن
اولیــن قربانیــان آن نباشــد، بلکــه تــا زمــان رفــع تهدیــدات ، پایــدار 
و مقــاوم بــوده و حتــی از رخدادهــای بوجــود آمــده نهایــت اســتفاده 

ــد. ــاء ، رشــد و توانمندســازی خــود بنمای ــت بق ــرای  تثبی را ب
ــت  ــوان گرف ــا میت ــی  کرون ــه از پاندم ــی ک ــهای خوب ــی از درس  یک
ایــن اســت کــه: طبیعــت ، قوانیــن مشــخص و بــدون تغییــری دارد 
کــه در زمــان درســت و در مــکان درســت آنهــا را اجــرا خواهــد نمــود 
ــار  ــوان  تنهــا موجــودات صاحــب اختی ــه انســانها بعن و هــر کجــا ک
ــا  ــی اعتن ــه آن ب ــا ب ــد  و ی ــتادگی نمودن ــن ایس ــن قوانی ــل ای در مقاب
ــه  ــده ای را تجرب ــران کنن ــج وی ــه شــده و نتای ــد ، ســخت تنبی بوده ان
کرده انــد ، حــال ایــن تخطــی قطــع درختــان بشــکل انبــوه باشــد یــا  
از بیــن بــردن بــی رویــه گونه هــای جانــوری و یــا تولیــد و اســتفاده 
ــی آب ،  ــب آلودگ ــه موج ــی ک ــا محصوالت ــه  وی ــای فراریخت از کااله

هــوا و زمیــن باشــد.
در شــرایط کرونــا  ، از عملکــرد مــردم  و دولتهــا گرفتــه تــا ســازمان 
ــه ،  ــم ک ــرد و کالن آموختی ــرکتهای خ ــا ش ــی و ی ــن الملل ــای بی ه
ــام  ــه انج ــه ک ــه آنچ ــم ب ــا می گویی ــه م ــه ک ــتر از آنچ ــت بیش طبیع
میدهیــم اهمیــت می دهــد. فــارغ از نــوع نــژاد ، مذهــب و باورهایمــان، 
بــه عملکــرد و نحــوه مقابلــه بــا رخدادهــا اصالــت داده و آنــرا معیــار 

عمــل خــود قــرار میدهــد.
آموختیــم کــه بســیاری از اتفاقــات محیــط پیرامونــی یــا قابــل کنتــرل 
ــر نیســت و  ــکان پذی ــاه مــدت ام ــرل آنهــا در کوت ــا کنت نیســتند و ی
ــه مــوارد و شــاید در اغلــب مــوارد بجــای  الزم اســت کــه در اینگون
تمرکــز و توجــه بیــش از حــد بــر عوامــل بیرونــی ، بــه نقــاط قــوت و 
ضعــف خــود توجــه نماییــم تــا الاقــل مــدت بیشــتری در ایــن صحنــه 

باقــی بمانیــم.
یکــی از ســواالت اساســی در شــرایط بحــران ، تعییــن و بکارگیــری 
اســتراتژی ها و روشــهایی بــرای حفــظ بقــا می باشــد. امــروزه 
مدیــران بطــور مــداوم بــا ســواالت ریــز و درشــتی روبــرو هســتند که 
پاســخگویی بــه آنهــا زمــان و انــرژی زیــادی را از ایشــان و ســازمان 
تحــت اختیارشــان صــرف می نمایــد . برخــی از ایــن ســواالت 
ــه آنهــا  ــع ب ــوده و پاســخگویی بموق ــی ب مهــم ، اســتراتژیک و حیات
میتوانــد منجــر بــه رفــع تهدیــدات و خلــق فرصتهــای ویــژه ای شــود 
ــا در فضــای فلســفی طــرح و بحــث  . امــا بســیاری از ســواالت غالب
ــا  ــد  الزام ــود میتوان ــا  داده ش ــه آنه ــه ب ــخی ک ــر پاس ــوند ، ه میش
ــه طــرح  ــل ب ــه ســواالت و تمای ــا نادرســت باشــد. اینگون درســت ی
و بحــث آنهــا در بیشــتر اوقــات تنهــا محملــی اســت بــرای فــرار از  
اتخــاذ تصمیم  هــای درســت و  یــا  عــدم قبــول مســئولیت در مقابــل 

ــا و واقعیتهــای موجــود. رخداده

بهبود مستمر در سایه 
ارزیابی درون سازمانی 
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مقاله

در ایــن چــک لیســت ســعی شــده بــا رویکــرد و نــگاه از درون بــه بیــرون 
، ســواالتی طــرح شــود کــه اوال پاســخگویی بــه  آنهــا در حیطــه اختیــار 
ــر  ــه باعــث شــناخت  بهت ــج حاصل ــا نتای ــران باشــد و ثانی ــرل مدی و کنت

وضــع موجــود ، ضعفهــا ، قوتهــا ، تهدیــدات و فرصتهــا گــردد. 
ــن  ــدام ای ــا طــرح م ــران بنگاههــای اقتصــادی ب شــاید الزم باشــد مدی
ــرح  ــاد و ط ــری از ایج ــن جلوگی ــان ضم ــود و کارکنانش ــواالت از  خ س
پرسشــهای مبهــم و گمــراه کننــده، زمــان و توانشــان را صــرف بدســت 

ــد.  ــود بنماین ــازی خ ــد س ــود و توانمن ــرای بهب ــی ب آوردن راه حلهای
چــک لیســت سیســتمی مدیــران ارشــد بنــگاه هــای اقتصــادی و 

شــرکتهای تولیــدی
1- شــرکت شــما در ارائــه چــه محصــول یــا خدمــات مشــخصی توانایــی 
ویــژه ای دارد کــه ســایر رقبــا امــکان آن را ندارند؟)مزیــت رقابتــی شــما 

چیســت؟(
ــل صنعــت  ــا شــرکت شــما دارای سیســتم کارآمــدی جهــت تحلی 2- آی
ــات  ــوال تحقیق ــتریان و اص ــای مش ــا ، نیازمندیه ــت ، رقب ــورد فعالی م
بــازار هســت؟  آیــا نقــاط ضعــف و قــوت شــرکت و رقبــا دائمــا در حــال 
ــم هــا ی  ــل هــا و تصمی ــا  تحلی ــرد ؟ آی ــرار می گی ــل ق شناســایی و تحلی

ــند؟ ــی باش ــش م ــد و اثربخ ــده  از آن کارآم ــج ش منت
3- تصمیــم گیــری هــای مدیریــت و تصمیم ســازی هــای کارشناســان در 
شــرکت چگونــه صــورت میگیــرد؟ آیــا  روشــی مــدون ،کارآمــد و اثربخش 
بــرای آنهــا طراحــی شــده ؟آیــا تصمیمــاِت در شــرایِط اضطــرار  تعــداد 
قابــل توجهــی  از حجــم کل تصمیمــات مهــم را تشــکیل میدهــد؟ ریســک 
ــم  ــای تصمی ــود؟ مبن ــرل می ش ــن و کنت ــه تعیی ــری چگون ــم گی تصمی
ســازی هــای چیســت؟ آیــا داده هــا و اطالعــات الزم بدرســتی و بــدور از 

احساســات افــراد تهیــه و بــروز رســانی میشــود؟
4- آیــا سیســتمهای اطالعاتــی شــرکت بــرای اطالعــات مالــی و نقدینگی 
، بــازار ، تولیــد ، کنتــرل کیفــی ، مشــتریان و... تعریــف شــده اســت ؟ آیــا 
ــا  کارآمــدی و اثربخــش ایــن سیســتمها، بررســی و کنتــرل میگــردد؟ آی
اطالعــات جمــع آوری شــده پاســخگوی تصمیمــات اســتراتژیک شــرکت 

مــی باشــد؟
5- آیــا هزینه هــای منابــع جــذب نشــده  ماننــد منابــع انســانی ، 
منابــع مالــی )  مطالبــات معوقــه ، ســود بانکــی و ...( ، موجــودی انبارهــا 
ــات  ــرل ضایع ــول ( ، کنت ــی ، محص ــاخته ، درون کارگاه ــه س ــواد ، نیم )م
ــتری  ــت دادن مش ــل از دس ــهود مث ــای نامش ــه ه ــاره کاری ، هزین و دوب
ــان  ــی و گــردش مــواِد در جری ، تعــّدد خریدهــا ، حمــل نقــل هــای داخل
ــایی و  ــرکت شناس ــازمانی و ...در ش ــارج س ــای خ ــل و نقله ــد و حم تولی
ــال   ــت فع ــی و ظرفی ــت واقع ــن ظرفی ــه بی ــا فاصل ــردد؟  آی ــرل میگ کنت

ــری  ــه شــکل چشــم گی ــرل هــا ب ــا  کنت ــرل مــی شــود ؟ آی شــرکت کنت
باعــث کاهــش هزینــه هــای مذکــور شــده؟ آیــا رونــد هزینه هــا ی غیــر 

ــت ؟ ــود اس ــرل و بهب ــر کنت ــتقیم نمایانگ مس
6- آیــا شــرکت فعالیتهــا و واحدهــای کاری اســتراتژیک و حیاتــی خــود را 
ــرای بهبــود و توســعه آنهــا  ــا رویه هایــی ب شناســایی نمــوده اســت ؟ آی

تدویــن و بکارگرفتــه میشــود؟
7- آیــا برنامــه ای در جهــت تمرکــز زدایــی و بــرون ســپاری فعالیت هــای 
غیــر اســتراتژیک در شــرکت در جریــان اســت ؟ آیــا  برنامه هــای مــدون 
شــده اثربخــش  و کارآمــد بوده انــد ؟ ریســک های حاصــل از ایــن 
ــن  ــر بی ــا تاثی ــود؟ آی ــرل میش ــل و کنت ــی ، تحلی ــه ارزیاب ــات چگون اقدام
ــت؟  ــده اس ــی ش ــپاری بررس ــرون س ــزان ب ــات و می ــت کاال و خدم کیفی
ــد؟  ــی میکن ــش بین ــی را پی ــه وضعیت ــا چ ــل از ارزیابی ه ــد حاص رون

ــی شــوند؟ ــرل م ــی و کنت ــه ارزیاب ــکاران فرعــی چگون پیمان
8-  آیــا روشــهای تولیــد و ارائــه خدمــات ، بــه روش بهینــه ای انتخــاب 
ــزاری  ــرم اف ــزاری و ن ــخت اف ــی ، س ــطح تکنولوژیک ــد ؟ س گردیده ان
ــات  ــد کاال و خدم ــن تولی ــهای جایگزی ــت ؟ روش ــه اس ــرکت چگون ش
چگونــه تعییــن و بــکار گرفتــه میشــوند ؟ آیــا ریســکهای حاصــل از تغییــر 
روشــها بررســی و کنتــرل میگــردد؟ آیــا ایــن روشــها کارآمــد و اثربخــش 
مــی باشــند؟ آیــا نیازمندیهــای تکنولوژیکــی و تجهیزاتــی بــرای  توســعه 
فعالیتهــای اقتصــادی آینــده مشــخص شــده اند ؟ چــه برنامه هایــی بــرای 
ــع  ــا مناب ــه شــده اســت؟ آی توســعه فعالیتهــای اقتصــادی در نظــر گرفت
مالــی ، نیــروی انســانی و فرهنــگ ســازمانی آمــاده تغییــرات آتــی شــده 
انــد ؟ نیازمندیهــای آموزشــی کارکنــان چگونــه شناســایی و رفع میشــود؟ 
ــات  ــد کاال و خدم ــرایط تولی ــود ش ــش بهب ــر افزای ــوزش ب ــر آم ــا تاثی آی
مشــخص و قابــل انــدازه گیــری اســت؟ رونــد حاصــل از اقدامــات انجــام 

شــده آیــا بیانگــر اثــر بخشــی و کارآمــدی ایــن رویــه هــا مــی باشــد؟
9- آیــا انــرژی مصرفــی اعــم از بــرق و گاز و ... بشــکل مناســبی مدیریــت 
میگــردد؟ آیــا فاصلــه قابــل تاملــی بیــن مصــرف واقعــی و مصــرف بهینــه 
ــرای  ــهای کاری ب ــزات و روش ــر تجهی ــه تغیی ــاز ب ــا نی ــود دارد؟ آی وج
اصــالح الگــو مصــرف دیــده میشــود؟ چگونــه میتــوان بــا در ایــن زمینــه 

بهبــود بیشــتری حاصــل نمــود؟
10- آیــا شــرکت قوانیــن ، مصوبــات و سیاســتهای حمایتــی دســتگاههای 
ــه   ــی و بیم ــم از مالیات ــی اع ــای احتمال ــذاری و معافیته ــی و قانونگ اجرای
ویــا تســهیالت قابــل دریافــت را بخوبــی رصــد میکنــد و از آنهــا اســتفاده 
ــا تشــکلهای صنفــی ارتبــاط برقــرار  مــی نمایــد؟ آیــا بشــکل موثــری ب

شــده و از ظرفیتهــای آنهــا جهــت اهــداف ســازمانی اســتفاده میشــود؟
ــذب و  ــت ج ــدی جه ــدون و روش کارآم ــتم م ــرکت سیس ــا ش 11- آی
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ــای  ــیابی و  ارتق ــزش ، ارزش ــداری، انگی ــوزش ، نگه ــتخدام ، آم اس
کارکنــان خــود دارد ؟ آیــا الگوهــای مدیریتــی در کلیــه ســطوح اعــم 
از مدیریــت عالــی تــا سرپرســتی یکدســت ، هماهنــگ و مشــخص 
ــرای  ــن و ب ــح تدوی ــور واض ــازمانی بط ــهای س ــا ارزش ــت ؟ آی اس
کارکنــان تشــریح شــده اند ؟ آیــا مدیــران و کارکنــان بــه ارزشــهای 
بیــان شــده پایبنــد مــی باشــند ؟ آیــا تضــادی بیــن منافــع مدیــران 
ارشــد بــا مدیــران میانــی و کارکنــان قابــل تشــخیص اســت ؟ آیــا 
ــه درســتی و  ــات، ارزشــهای ســازمانی را ب ــد کاال و خدم نحــوه تولی

ــد؟ ــا می کن ــتریان الق ــه مش ــش ب ــر بخ ــکل اث بش
ــا مبتنــی  ــه ارزیابــی میکنیــد؟ آی 12- نظــام کیفــی شــرکت را چگون
بــر درک عــدم انطباقهــا و رفــع آنهاســت یــا روشــهای پیشــگیرانه 
و کنتــرل ریســک را در دســتور خــود قــرار داده اســت؟ رونــد عــدم 
انطباقهــا چگونــه اســت ؟ افزایشــی اســت  یــا کاهشــی ؟ آیــا همــه 

ــا اســتخراج  عــدم انطباقهــا بموقــع شناســایی و رفــع میشــوند ؟ آی
ــده  ــل ش ــی و تحلی ــی بررس ــات اصالح ــی اقدام ــر بخش ــع و اث ، رف
اســت ؟ نتایــج چگونه اســت؟ آیــا مــدارک و مســتندات و اســتانداردها  
بــروزآوری میشــوند ؟ آیــا از اجــرای درســت اســناد کیفــی اطمینــان 
ــش  ــه پی ــات از مرحل ــی کاال و خدم ــرل کیف ــده ؟ کنت ــل آم الزم بعم
ــوان  ــت بعن ــا کیفی ــت ؟ آی ــه اس ــل چگون ــس از تحوی ــا پ ــد ت از تولی
یــک ارزش در ســازمان نهادینــه شــده؟آیا نگــرش مشــتری از کاال و 
خدمــات مطابــق خواســت شــرکت مــی باشــد ؟ فاصلــه ی دیدگاه هــا 

چیســت ؟ اقدامــات الزم کدامســت؟
ــا  ــت ؟  آی ــه اس ــرکت چگون ــان در ش ــارکت کارکن ــزان مش 13- می
ــا ... در  ــارکت و ی ــام مش ــی ، نظ ــان ذهن ــات توف ــر ، جلس ــاق فک ات
شــرکت راه انــدازی شــده اســت ؟ آیــا از میــزان اثــر بخشــی ایــن 
ــای  ــه ه ــد ؟ زمین ــی باش ــترس م ــی در دس ــا اطالعات ــزم ه مکانی

اصــالح و بهبــود  ایــن نهــاد هــا آیــا بدرســتی طراحــی شــده ؟ آیــا 
ــان باعــث افزایــش کیفیــت  و کمیــت تولیــد شــده  مشــارکت کارکن
؟ آیــا باعــث کاهــش زمــان انجــام کارهــا و هزینــه هــا شــده ؟ آیــا 
منجــر بــه کاهــش ریســک عملیاتــی شــده ؟ چــه اهدافــی از تشــکیل 
آنهــا بــوده ؟ آیــا منجــر بــه رســیدن بــه اهــداف مشــخص ، ملمــوس 

ــدازه گیــری شــده اســت ؟ ــل ان و قاب
14- آیــا شــرکت اهــداف بلنــد مــدت ، میــان مــدت و کوتــاه مــدت 
ــد را  ــیده باش ــان رس ــه کارکن ــالع و درک هم ــه اط ــه ب ــی ک مدون
ــان دار و  ــتیابی ، زم ــل دس ــفاف ، قاب ــداف ش ــن اه ــا ای ــت؟ آی داراس
منطقــی طراحــی شــده اند؟ چگونگــی رســیدن بــه آنهــا بــه درســتی 
تعییــن شــده و رســیدن بــه آنهــا چگونــه کنتــرل و تضمیــن میگــردد. 
ــده ؟  ــل ش ــا تحلی ــل از آنه ــج حاص ــا و نتای ــرای برنامه ه ــد اج ؟ رون
ــه  ــت؟ چگون ــده اس ــل گردی ــا حاص ــل ه ــن تحلی ــی از ای ــه نتایج چ
ــرات  ــا تغیی ــب ب ــی متناس ــات عملیات ــا و اقدام ــداف ، برنامه ه اه
ــرد  ــرار میگی ــی و اصــالح ق ــورد بازبین ــی ســازمان م ــی  و داخل بیرون
ــات  ــا اقدام ــود؟ آی ــام میش ــتی انج ــی بدرس ــات اصالح ــا اقدام ؟ آی

ــد؟ ــورد نظــر شــده ان ــج م ــه نتای اصالحــی انجــام شــده منجــر ب
ــد ؟  ــده ان ــایی ش ــتی شناس ــه در س ــرکت ب ــان ش ــا ذینفع 15- آی
چگونــه و براســاس چــه الگویــی تعییــن و اولویــت بنــدی میگردنــد 

ــا  ــه اســت ؟ آی ــرد شــرکت در خصــوص هریــک از آنهــا چگون ؟راهب
راهبرد هــای انتخابــی کارآمــد و اثربخــش مــی باشــند؟ آیــا تعــارض 
منافــع بیــن ذینفعــان بررســی شــده ؟ نحــوه رفــع تعارضــات چگونــه 

برنامــه ریــزی و اجــرا میگــردد؟
16- آیــا نســبت فــروش خالــص بــه فــروش ناخالــص بطور  مســتمر 
تعییــن و تحلیــل می گــردد؟ نتایــج حاصلــه چگونــه منجــر بــه اتخــاذ 
ــه  ــی از چگون ــود حاک ــد  موج ــود؟ رون ــی میش ــات مدیریت تصمیم
عملکــردی اســت ؟ آیــا ایــن تحلیهــا  بیانگــر نقــاط ضعــف بازاریابــی 
ــدی  ــی از ناکارآم ــود ناش ــای موج ــا ضعفه ــد؟ آی ــی باش ــروش م و ف
ــوزش  ــذب  آم ــانی )ج ــع انس ــد مناب ــازمان مانن ــی س ــزای فعل اج
ــی باشــد؟  ــت و ... م ــازار و کیفی ــی ب ــا سیســتم اطالعات ــزش( ی انگی
ــود  ــرای بهب ــی ب ــه های ــه برنام ــت ؟ و چ ــر اس ــل موثرت ــدام عام ک

ــردد؟ ــرا میگ ــی و اج ــرایط طراح ش
17- آیــا نســبت بهــای تمــام شــده بــه هزینــه هــای نیــروی انســانی 
بطــور دوره ای تعییــن و تحلیــل میگــردد؟ نتایــج حاصلــه چگونــه منجر 
ــی از  ــود حاک ــد موج ــود؟ رون ــی میش ــات مدیریت ــاذ تصمیم ــه اتخ ب
چگونــه عملکــردی اســت ؟ آیــا بایــد در روشــهای تولیــد ، روشــهای 
ــود  ــت بهب ــی جه ــانی و ... تغییرات ــع انس ــتخدام مناب ــذب و اس ج
ــا  ــده اند ؟ آی ــن ش ــاز تعیی ــورد نی ــرات م ــود ؟ تغیی ــرایط داده ش ش
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ــد  حاصــل از اجــرای  ــا رون ــد؟ آی ــرل میگردن ــی و کنت ریســکها ارزیاب
ــت ؟ ــات اس ــی تصمیم ــدی و اثربخش ــر کارآم ــرات نمایانگ تغیی

18- آیــا نســبت بهــای تمــام شــده بــه هزینه هــای مــواد و قطعــات 
ــه  ــج حاصل ــردد؟ نتای ــل میگ ــن و تحلی ــتمر تعیی ــور  مس ــی بط مصرف
چگونــه منجــر بــه اتخــاذ تصمیمــات مدیریتــی میشــود؟ رونــد حاکــی 
ــن  ــارداری ، تعیی ــتم انب ــا سیس ــت ؟ آی ــردی اس ــه عملک از چگون
نقطــه ســفارش، روشــهای اســتعالم و خریــد، منابــع خریــد، کنتــرل 
ــا  ــد ؟ آی ــرار می گیرن ــرل ق ــی و کنت موجــودی و ...  دائمــا مــورد بازبین

ــوده انــد؟ نظارتهــا کارآمــد و اثــر بخــش ب
19- آیــا نســبت بهــای تمــام شــده بــه هزینه هــای توزیــع و فــروش 
ــه  ــه چگون ــج حاصل ــردد؟ نتای ــل میگ ــن و تحلی ــتمر تعیی ــور  مس بط
ــود  ــد  موج ــود؟ رون ــی میش ــات مدیریت ــاذ تصمیم ــه اتخ ــر ب منج
حاکــی از چگونــه عملکــردی اســت ؟ تیــم توزیــع و فــروش چگونــه 
ــم  ــا تی ــع ب ــروش و توزی ــا نمایندگــی هــای ف ــت میشــوند؟ آی مدیری
ــه  ــروش ب ــدگان ف ــا نماین ــد؟ آی ــی دارن ــروش هماهنگ ــازمانی ف س
ــا آموزشــهای الزم  ــه میشــوند؟ آی روش درســتی انتخــاب و بکارگرفت
بــه آنهــا داده شــده ؟ آیــا عملکــرد نماینــدگان فــروش در بــازه زمانــی 
مشــخصی مــورد بررســی قــرار میگیــرد؟ آیــا ارزشــهای ســازمانی و 
ــه نماینــدگان فــروش بدرســتی تفهیــم شــده و از  اهــداف شــرکت ب
پای بنــدی آنهــا بــه  اصــول شــرکت اطمینــان حاصــل شــده اســت ؟ 
رابطــه بیــن رقبــا بــا نماینــدگان فــروش آیــا بررســی شــده اســت؟ 
ــه  ــر گرفت ــی در نظ ــه خاص ــی برنام ــای خارج ــرای بازاره ــا ب 20- آی
شــده اســت ؟ آیــا زمینه هــای مشــخصی بــرای همــکاری بــا رقبــای 

ــده؟آیا  ــم ش ــی فراه ــای خارج ــهم بازاره ــب س ــت کس ــی جه داخل
ــرای  ــا ب ــا رقب ــارکت ب ــز ) مش ــت آمی ــای رقاب ــه همکاریه ــرکت ب ش
بازارهــای جدیــد( توجــه دارد؟آیــا زنجیــره ارزش محصــوالت ، بــرای 
ــرکت از  ــا ش ــده ؟ آی ــایی ش ــی شناس ــای خارج ــب نیازمندیه کس
ــده  ــع ش ــی مطل ــای جهان ــه بازاره ــدم ورود ب ــا ع ــکهای ورود ی ریس
اســت ؟ آیــا آنهــا را بدرســتی ارزیابــی و کنتــرل میکنــد؟ رونــد نتایــج 
ــم از  ــازار اع ــدای ب ــوال ص ــت؟ اص ــه اس ــات چگون ــل از اقدام حاص
داخلــی یــا خارجــی طــی چــه مکانیزمــی بــه شــرکت مــی رســد؟ آیــا 
زمــان دریافــت پیامهــا دیرتــر از موعــد نیســت ؟ آیــا شــرکت توانایــی 
ــدات را  ــع تهدی ــا و رف ــری از فرصته ــره گی ــرای به ــی الزم ب وآمادگ
ــای  ــا در بازاره ــرکت و رقب ــن ش ــاعی بی ــریک مس ــا تش دارد؟ آی
خارجــی بــرای رفــع تهدیدهــا یــا خلــق فرصتهــای مشــترک کارآیــی 
ــا،  ــورد راهبرده ــرداری درم ــا الگوب ــی الزم را دارد؟ آی ــر بخش و اث
عملیــات ســاخت، فرایندهــا، شــیوه هــای آمــوزش، خدمــات پــس از 
فــروش، سیســتمهای پــاداش و بــه طورکلــی هــر آنچــه کــه حاصــل 

ــازار اســت، انجــام مــی شــود؟ ــر ب ــان راهب ــات رقیب ــه اقدام تجرب
ــا  ــهایی دارد ؟ آی ــه روش ــی چ ــن مال ــا تامی ــه ب ــرکت در رابط 21- ش
ــرکت  ــعه ش ــی و توس ــاری و آت ــاز ج ــورد نی ــع م ــها مناب ــن روش ای
ــه  ــدی چگون ــای ج ــرمایه گذاری ه ــک س ــد؟ ریس ــم میکن را فراه
ــن  ــا تامی ــه ب ــک منصفان ــای ریس ــه ه ــا هزین ــود؟ آی ــی  میش ارزیاب

ــود؟ ــیم میش ــرمایه گذران تقس ــی  و س ــدگان مال کنن
22- آیا 000
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احصاء مهم ترین چالش ها و مشکالت پیش روی سازندگان داخلی               

تجهیزات صنعت نفت در راستای  تدوین)بخش اول(

  » نقشه راه و برنامه های راهبردی کمسیون انرژی و محیط زیست«

مقدمه
ــتر  ــیار بیش ــر، بس ــال های اخی ــران در س ــاد ای ــد در اقتص ــه تولی ــه ب توج
ــا در ابتــدای هــر ســال،   ــوده و ایــن رویکــرد موجــب شــده ت از گذشــته ب
ایــن موضــوع در قالــب شــعار ســال مــد نظــر مقــام معظــم رهبــری قــرار 
ــا،  ــتیبانی ه ــوان »تولید؛پش ــا عن ــز ب ــال 1۴۰۰ نی ــه در س ــرد،  کمااینک گی
مانــع زدایــی هــا« نامگــذاری شــد. صنعــت نفــت و صنایــع وابســته بــه آن 
ــاالی آن،  مســتلزم  ــل اهمیــت ب ــه دلی ــی اســت کــه ب ــه بخش های از جمل
ــت  ــه صنع ــم اینک ــه رغ ــت. ب ــترده اس ــای گس ــا و مانع زدایی ه حمایت ه
ــه شــمار  ــن بخش هــا ب ــران یکــی از اســتراتژیک تری نفــت در اقتصــاد ای
ــش  ــا کاه ــن بخــش ب ــزوده ای ــر، ارزش اف ــالهای اخی ــا در س ــی رود ام م
شــدیدی مواجــه شــد. در ســالهای 138۴ لغایــت 1393 ایــن کاهــش بــه 
طــور متوســط ســالیانه منفــی ۵ درصــد بــود . ایــن رقــم در ســالهای 9۴، 
9۵ و  96 بهبــود پیــدا کــرد، امــا مجــدداً در ســالهای 1397 و 1398 منفــی 
شــد. از جملــه دالیلــی کــه موجــب رشــد منفــی ارزش افــزوده بخــش نفت 
ــرای ســرمایه گــذاری،  ــع ب ــودن مناب ــی ب ــه ناکاف ــوان ب شــده اســت می ت
محدودیتهــای بیــن المللــی اعمــال شــده بــر ســر راه انتقــال تکنولــوژی و 
فنــاوری از خــارج از کشــور، قدیمــی بــودن فناوریهــای اســتخراج و فرآوری 
نفــت خــام و گاز طبیعــی و رابطــه مالــی ناکارآمــد بیــن دولــت و شــرکت 
ملــی نفــت ایــران جســتجو کــرد. وضعیــت نامناســب اقتصــادی کشــور کــه 
صنعــت نفــت را نیــز متأثــر کــرده موجــب شــده کــه صنایــع وابســته بــه 
ایــن صنعــت نیــز وضعیــت مطلوبــی نداشــته باشــند. ســازندگان تجهیــزات 
صنعــت نفــت از جملــه شــرکت هایی هســتند کــه حیــات اقتصــادی آنهــا 
ــن صنعــت  ــه در ای ــی ک ــت و پروژه های ــت نف ــه صنع ــادی ب ــا حــدود زی ت
ــت  ــای صنع ــروژه ه ــش پ ــن رو، کاه ــت. از ای ــته اس ــود وابس ــرا می ش اج
نفــت بــه دلیــل مســایل مربــوط بــه تحریــم و عــدم ســرمایه گــذاری داخلی 
و خارجــی در ایــن صنعــت در درجــه اول بــازار تولیــدات ســازندگان داخلــی 
ــت در  ــش فعالی ــا، کاه ــن ادع ــواه ای ــد داد. گ ــش خواه ــزات را کاه تجهی
ــه  ــه ای ک ــه گون ــت، ب ــزات اس ــده تجهی ــی تولیدکنن ــرکت های داخل ش
ــر از نیمــی از ظرفیــت خــود در حــال  ــا کمت بســیاری از ایــن شــرکت ها ب
ــه  ــرار داد ک ــه را مدنظــر ق ــن نکت ــد ای ــال، بای ــن ح ــت هســتند.با ای فعالی
ــرای ســازندگان داخلــی، برخــی دیگــر از  ــازار ب ــار کاهــش حجــم ب در کن
مســایل و مشــکالت نیــز وجــود دارد کــه در تضعیــف وضعیــت ســازندگان 
ــذا اولویــت اصلــی  ــوده اســت. ل ــر ب ــزات صنعــت نفــت مؤث داخلــی تجهی
برنامــه ریــزی بــر بهــره بــرداری بهینــه از ایــن حــوزه در قالــب سیاســت 
ــال  ــال در ح ــرای مث ــد. ب ــی باش ــم م ــه هفت ــد و برنام ــت جدی ــای دول ه
ــه رغــم کاهــش پروژه هــا در بخــش انــرژی و صنعــت، نفــت و  حاضــر، ب
گاز و پتروشــیمی،  پــروژه هــای هســتند کــه در در حــال اجــرا بــوده و بــه 

تجهیــزات، ابــزار و ماشــین آالت نیــاز دارنــد. 

ــی  ــات و آگاه ــا اطالع ــروژه ه ــن پ ــاز ای ــورد نی ــزات م ــن تجهی ــرای تأمی ب
ــدارد و باعــث شــده اســت  ــرای تأمیــن قطعــات و تجهیــزات وجــود ن الزم ب
ــه واردات کاالهــا و تجهیزاتــی اقــدام کننــد کــه مشــابه آن در  ــکاران ب پیمان
کشــور وجــود دارد. ایــن وضعیــت نشــان دهنــده نبــود هماهنگــی بیــن ارکان 
ــدن  ــروژه اســت کــه خــود باعــث آســیب دی ــع پ ــی و ذینف و نهادهــای متول
ســازنده داخلــی تجهیــزات مــورد نظــر اســت. مشــکل دیگــری کــه بخــش 
ــتند  ــه هس ــا آن مواج ــت ب ــت نف ــزات صنع ــازندگان تجهی ــکاری و س پیمان
ــر و  ــس گی ــانات نف ــل نوس ــه از مح ــت ک ــارت هایی اس ــا و خس ــه ه هزین
ــاالن بخــش خصوصــی  ــه فع ــرخ ارز ب ــش ن ــی حدوحســاب ناشــی از افزای ب
ــی اتفــاق افتــاده اســت کــه مطابــق  وارد شــده اســت. ایــن وضعیــت در حال
ــل در قراردادهــا 2۵درصــد اســت  ــر ســقف تعدی ــده حداکث قراردادهــای منعق
کــه ایــن نــرخ بــا رشــد سرســام آور نــرخ ارز هیــچ تناســبی نــدارد. بــا توجــه 
بــه تعــدد مشــکالت و چالش هــای پیــش روی ســازندگان داخلــی تجهیــزات 
صنعــت نفــت، در ادامــه ســرفصل برخــی از مهم تریــن چالــش هــا و 

ــوان مــی شــود. مشــکالت عن

ــرمایه در . 1 ــی و س ــن نقدینگ ــه تأمی ــوط ب ــر ب ــکالت م مش
ــردش گ

عدم وصول مطالبات از شرکت ها کارفرمایی 	
تعلیق در انجام پروژه ها 	
تأمین سرمایه در گردش با هزینه باال 	
پیش پرداخت کم و با تاخیر پروژه ها 	
طوالنــي بــودن فراینــد ســپردن ضمانتنامه هــاي بانکــي و عــدم  	

ســهولت امــکان گشــایش اعتبــار اســنادي ارزي و ریالــي

 مشکالت تأمین مواد اولیه. 2
نوســانات نــرخ ارز و افزایــش قیمــت مــواد اولیــه و عــدم تمایــل فــروش  	

یــا تعطیلــی کارگاه تامیــن کننــدگان مــواد اولیــه
فعــال نبــودن بــازار فــروش مــواد اولیــه و مشــخص نبــودن نــرخ فــروش  	

ــخص زمانی در دوره مش
بسته شدن گاه و بیگاه مرزها 	
ــانات  	 ــل نوس ــوالد بدلی ــوالت ف ــی محص ــره چکان ــروش قط ــدم ف ع

ــط  ــه توس ــواد اولی ــالم و م ــن اق ــی در تامی ــن الملل ــت بی و محدودی
شــرکتهای خصولتــی 

کاهــش نقدینگــی و کاهــش تــوان مالــی خریــد بــه دلیــل عــدم وصــول  	
ــرکت ها ــات ش مطالب

مشکالت عمده در واردات مواد اولیه نظیر تحریم و تخصیص ارز  	
رکود در بازار و تاثیرات کرونا بر تجارت بین الملل 	
عدم شناسایي و تعیین تعرفه هاي مناسب براي تجهیزات و 	

گزارش ها/ یادداشت ها
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ماشین آالت وارداتي و صادراتي 	

3-  مشکالت حوزه ثبت سفارش و تخصیص ارز

فرآینــد طوالنــی کســب مجوز ثبت ســفارش از ســازمان صنعت، معدن  	
و تجــارت و رونــد طوالنی تخصیص ارز و ارســال حواله از طریق بانک

صــادره  	 دســتور العمل هاي  و  بخشــنامه  ها  ناهماهنگــي  و  تعــدد 
ــا حــوزه واردات کاال )کــه منجــر  باالخــص بخشــنامه هاي مرتبــط ب

ــود( ــرک مي ش ــص کاال از گم ــدم ترخی ــه ع ب
ــطه ای و  	 ــوزه واردات کاالی واس ــت وپاگیر در ح ــن دس ــود قوانی وج

ــوزه بانکــی ــن ح ــرمایه ای و همچنی س
مشکالت حاصل از تحریم و تاثیر آن بر ثبت سفارش 	
عدم تخصیص ارز قانونی 	
عدم گشایش LC بین المللی و مسدود شدن راه های ارتباطی 	

۴- مشکالت ترخیص کاال و امور گمرکی

تعدد پرونده ها و مشکالت درخصوص قرنطینه کاال وارداتی 	
ــکاری  	 ــدم هم ــت ع ــه عل ــص کاال ب ــان ترخی ــدن زم ــی ش طوالن

ــوارد ــی م ــتاندارد در برخ ــازمان اس س
قطعی های مکرر سامانه ها 	
سیاست های گمرکی ضد تولید و تولیدکنندگان 	
ــن ارز از  	 ــف همچــون تأمی ــوزه مختل ــای فســاد در ح ــود زمینه ه وج

بانــک مرکــزی و ترخیــص کاال از گمــرک

ــن  ــرارداد و تبعیــض بی ــاد ق ــه انعق ــوط ب 5- مشــکالت مرب
ــی ــی و خارج ــرکت های داخل ش

ــی مناقصــه  	 ــده داخل ــه برن ــرارداد ب ــس ق ــن پیش نوی ــه مت عــدم ارای
تــا زمــان ارایــه ضمانتنامــه انجــام تعهــدات

عــدم اعمــال نظــر و تغییــر در متــن توســط شــرکت های داخلــی در  	
مــورد قراردادهــای داخلــی 

ــه رغــم  	 ــی ب ــار اســنادی در قراردادهــای داخل عــدم اســتفاده از اعتب
ــر ــون حداکث ــی و عــدم اجــرای مــاده 8 قان ــزام قانون ال

عــدم پرداخــت وجــه التــزام یــا هرگونــه جریمــه مربــوط بــه تأخیــر  	
در قراردادهــای داخلــی از طــرف کارفرمــا

ــر  	 ــا از نظ ــی کاال )خصوص ــی و ارزیاب ــوارد بازرس ــدن م ــی ش طوالن
ــع آن  ــه تب ــدار و ب ــه خری ــل کاال ب ــه تحوی ــد از مرحل ــا بع ــی( ت کم

ــدار ــن توســط خری ــل ثم ــدم پرداخــت کام ع
عــدم اســتقالل بــازرس بــه دلیــل تعییــن آن توســط کارفرمــا و بــه  	

تبــع آن وابســتگی بیشــتر آن بــه کارفرمــا
ــای  	 ــیاری از قرارداده ــتاندارد در بس ــوع اس ــودن ن ــخص ب ــدم مش ع

ــی داخل

ــازندگان  	 ــط س ــی توس ــای بین الملل ــذ گواهینامه ه ــکان اخ ــدم ام ع
ــر  ــی زیرســاخت های بهت ــه رغــم اجــرای اســتاندارها و حت ــی ب داخل

نســبت بــه برخــی رقبــای خارجــی
مــوارد فــوق تنهــا بخــش کوچکــی از چالش هــا و مشــکالتی اســت کــه 
ســازندگان داخلــی تجهیــزات صنعــت نفــت بــا آن مواجــه هســتند. برخــي 
از ایــن مســائل و مشــکالت در طــول ســال هاي مختلــف در کشــور ایجــاد 
شــده اند و برطــرف کــردن آنهــا اگــر برنامه ریــزي و اراده جمعــي مناســب 
وجــود داشــته باشــد زمانبــر نبــوده و قابــل حــل اســت. البتــه بایــد عنــوان 
ــا انجــام سیاســت گذاری و  نمــود کــه  در ســال های اخیــر، وزارت نفــت ب
ــا  ــزات، فعالیت ه ــی ســازی برخــی تجهی ــزی در خصــوص بوم ــه ری برنام
ــت  ــرای تقوی ــی را ب ــه های ــل  ســعی داشــته زمین ــن قبی ــی از ای و اقدامات
ســازندگان داخلــی تجهیــزات صنعــت نفــت فراهــم کنــد، امــا تــا حصــول 
ــرای طــی کــردن ایــن  ــه زیــادی وجــود دارد و ب ــه هــدف نهایــی فاصل ب
ــرو و  ــه آن، وزارت نی ــای تابع ــرکت ه ــت و ش ــی وزارت نف ــیر همراه مس
شــرکت هــای تابعــه آن، وزارت صمــت، وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی، 
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــتاندارد و مجل ــی اس ــازمان مل ــزی، س ــک مرک بان
نقــش بســیار کلیــدی دارنــد. نکتــه پایانــی اینکــه هرچنــد در حــال حاضــر 
ــت شــرکت های  ــم  و کاهــش رغب ــه شــرایط ناشــی از تحری ــه ب ــا توج ب
بیــن المللــی بــرای فعالیــت در ایــران، جایگزینــی واردات مذکــور و ســاخت 
ــی   ــل توجه ــت قاب ــد، فرص ــور وارد می گردی ــارج کش ــه از خ ــی ک اقالم
بــراي ســازندگان داخلــي اســت کــه نــه تنهــا از توقــف تولیــد در صنعــت 
نفــت جلوگیــری نماینــد، بلکــه میــزان عمــق ســاخت تجهیــزات مذکــور 
در کشــور را افزایــش داده و بــه ســطوح باالتــر تکنولــوژی و دانــش ارتقــا 
ــدف در  ــن ه ــه ای ــتیابی ب ــه دس ــت ک ــر دور داش ــد از نظ ــا نبای ــد، ام ده
ــر راه  ــر س ــود ب ــده موج ــکالت عدی ــده و مش ــرایط پیچی ــل ش ــرو ح گ
ــت  ــت نف ــزات صنع ــازندگان تجهی ــن س ــن رو، انجم ــت. از ای ــد اس تولی
ــاره مشــکالت و  ــد ب ــن و چن ــان چندی ــس از بی ــران انتظــار دارد کــه پ ای
ــتیبانی ها  ــا و پش ــو، حمایت ه ــرکت های عض ــش روی ش ــای پی چالش ه
ــرکت های زیرمجموعــه و  و مانع زدایــی در زمینــه اســتمرار فعالیــت ش

بهبــود وضعیــت آنهــا، صــورت گیــرد.

تهیه و تدوین كنندگان:  گروه کارشناسان استصنا 
ــع،  ــی، صنای ــاق بازرگان ــرژی ات ــیون ان ــده: کمیس درخواســت کنن

ــران   ــاورزی ته ــادن و کش مع

گزارش ها/ یادداشت ها
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نقش و جایگاه مناطق آزاد و ویژه 
در ارتقای ساخت داخل تجهیزات

ــگ  ــان جن ــد از پای ــال های بع ــه س ــان ب ــق آزاد در جه ــیس مناط تأس
ــادی  ــق اقتص ــرای رون ــورها ب ــیاری از کش ــالش بس ــی دوم و ت جهان
ــال  ــه س ــه آزاد ب ــیس منطق ــران، تأس ــال، در ای ــردد. بااین ح ــاز می گ ب
ــه اول  ــون برنام ــره 19 قان ــاس تبص ــر اس ــه ب ــردد ک ــاز می گ 1368 ب
توســعه بــه دولــت اجــازه داده شــد کــه در ســه منطقــه مــرزی کشــور 
یعنــی کیــش، قشــم و چابهــار، اقــدام بــه تأســیس منطقــه آزاد تجــاری 
کنــد. هم اکنــون بعــد از گذشــت بیــش از ســه دهــه از تأســیس اولیــن 
ــد،  ــو، ارون ــه آزاد شــامل ارس، ماک ــران، 8 منطق ــه تجــاری در ای منطق
ــی در  ــام خمین ــی ام ــهر فرودگاه ــی و ش ــار، انزل ــش، چابه ــم، کی قش
ــژه اقتصــادی  ــا، احــداث مناطــق وی ــار این ه ــران وجــود دارد. در کن ای
نیــز در دســتور کار دولــت قــرار گرفتــه و هم اکنــون 3۰ منطقــه ویــژه 

اقتصــادی در کشــور تأســیس شــده اســت.

مهمی  بسیار  نقش  می توانند  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق 
تولید و صادرات، جذب سرمایه گذاری خارجی،   افزایش  در 
کارایی  بهبود  نهایت  در  و  تکنولوژی  انتقال  اشتغال زایی، 
منطقه ای و ملی اقتصاد داشته باشند و از اهداف اصلی ایجاد 
ساختن  فراهم  جهت  زمینه سازی  به  می توان  آزاد،  مناطق 
شرایط مناسب برای افزایش تولید و صدور کاالهای صنعتی 
از طریق راه یابی به بازارهای جهانی بر اساس اصول رقابت 

آزاد اشاره کرد. 

بااین حــال، در ایــران اهــداف دیگــری همچــون بهبــود محیــط 
کســب وکار حاکــم بــر مناطــق آزاد از طریــق ارتقــای شــفافیت،  بهبــود 
ــال  ــز دنب ــری نی ــت رقابت پذی ــاد و تقوی ــا فس ــه ب ــا و مقابل فرآینده
ــق  ــی مناط ــن معرف ــود، ضم ــعی می ش ــزارش س ــن گ ــود. در ای می ش
آزاد و ویــژه اقتصــادی کــه در حــوزه انــرژی فعــال هســتند، مهمتریــن 
ــان شــود و نقشــی کــه  مزیت هــای ســرمایه گذاری در ایــن مناطــق بی
ایــن مناطــق مــی تواننــد در ارتقــای ســاخت داخــل تجهیــزات داشــته 

باشــند تشــریح گــردد.

2- مهم ترین معافیت ها و مشوق های سرمایه گذاری در 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

ــرای  ــه ب ــالتی ک ــداف و رس ــه اه ــه ب ــا توج ــورها ب ــیاری از کش بس
مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی در نظــر گرفتــه می گیرنــد، مجموعــه ای 
ــای  ــاس آماره ــر اس ــد. ب ــاظ می کنن ــوق ها را لح ــا و مش از معافیت ه
آنکتــاد در ســال 21۰8 بیــش از 1۴7 کشــور، دارای مناطــق آزاد و ویــژه 
ــان  ــژه در جه ــه آزاد و وی ــه ۵۴۰۰ منطق ــد و مجموع ــادی بوده ان اقتص
ــادی  ــژه اقتص ــق آزاد و وی ــداد مناط ــال، تع ــرای مث ــد. ب ــال بوده ان فع
چیــن، فیلیپیــن، هنــد، آمریــکا و روســیه بــه ترتیــب 2۵۴3، ۵28، 373، 
262 و 13۰ عــدد بــوده و ایــن موضــوع حاکــی از اهمیــت بــاالی مناطق 
آزاد و ویــژه اقتصــادی در ایــن کشــورها اســت. به واســطه اهمیــت ایــن 
مناطــق، مشــوق های مختلفــی در ایــن مناطــق تعریــف شــده اســت کــه 

ــت. ــا اس ــن آن ه ــژه، از مهم تری ــی وی ــی و گمرک ــوق های مال مش

بــرای مثــال در چیــن، تخفیــف 1۵ درصــدی مالیــات بــر درآمــد شــرکت های 
ــدی از ورود  ــای تولی ــدی بنگاه ه ــور، بهره من ــدی و صادرات مح ــزرگ تولی ب
ــوق  ــدون پرداخــت حق ــت ب ــزات و ماشــین آالت در ۵ ســال اول فعالی تجهی
گمرکــی و همچنیــن واردات بــدون عــوارض ماشــین آالت و تجهیــزات 
نیــز  از جملــه مهم تریــن مشــوق های ســرمایه گذاری اســت. روســیه 

ــد  ــر درآم ــات ب ــت مالی ــر معافی ــوق هایی نظی مش

ــا 10  ــی ت ــر دارای ــات ب ــت مالی ــزان 15 درصــد، معافی ــه می ب
ســال، معافیــت مالیــات بــر اراضــی 5 تــا 10 ســاله، معافیــت 
مالیــات بــر حمل ونقــل 10 ســاله، کاهــش 16 درصــدی نــرخ 
ــه  ــات ب ــف مالی ــاکنین، تخفی ــرای س ــرکت ها ب ــات ش مالی
میــزان 5 درصــد مالیــات بــر ســود بــرای 5 ســال اول فعالیــت 
و 12 درصــد بــرای 5 ســال بعــدی را در نظــر گرفتــه اســت.

ــرای ســرمایه گذاری در  ــی ب ــا و مشــوق های مختلف ــز معافیت ه ــران نی در ای
مناطــق آزاد و ویــژه اقتصــادی در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه در ادامــه ابتدا 
ــن دو منطقــه   ــاوت ای ــان شــده و ســپس تف ــن معافیت هــا و مشــوق ها بی ای

از ایــن دو جنبــه تشــریح می گــردد.

گزارش ها/ یادداشت ها
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شرح موضوع ردیف

- معافیت مالیاتی 20 ساله مالیات بر درآمد برای اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت های 
اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد؛ طبق ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق 

آزاد تجاری - صنعتی
- معافیت مالیات بر ارزش افزوده طبق مواد 7،6 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده

معافیت مالیاتی 1

- پس از ثبت گمرکی، معاف از کلیه عوارض؛ طبق ماده 14 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی، 
مبادالت بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند.

- طبق ماده 16 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی، ورود کاالهایی که تمام یا بخشی از مواد اولیه 
آن از داخل کشور تأمین و در منطقه آزاد تولید می شود از تمام یا بخشی ) متناسباً( از حقوق گمرکی و سود بازرگانی 

مربوط به مواد اولیه داخلی معاف خواهند بود.
- طبق ماده 17 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی، کاالهایی که برای بکارگیری و مصرف در منطقه 

از داخل کشور به مناطق حمل می گردند، از موارد نقل وانتقال داخلی کشور است. 
- امکان ورود تجهیزات و ماشین آالت از خارج کشور به منطقه

- امکان ورود 32۰۰ قلم مواد اولیه بدون ثبت سفارش
- امکان ورود خودرو و تردد با پالک منطقه در محدوده منطقه آزاد

- تخفیف 1۵ درصدی سود بازرگانی در واردات کاالی تجاری از مناطق به کشور و کسب درآمد مناطق با دریافت 
بخشی از تخفیف درصدی سود بازرگانی به عنوان عوارض.

واردات و

معافیت  های گمرکی

مناطق آزاد

2

- انبارداری کاالهای تجاری وارداتی به سرزمین اصلی قبل از ورود به کشور و همچنین انبارداری مواد اولیه 
واحدهای صنعتی و تولیدی

- تعیین محدودیت زمانی جهت متروکه شدن کاال توسط سازمان منطقه
- امتیاز خرده فروشی؛ ورود و فروش کاالی مسافری

ــه  ــروش کلی ــد و ف ــاده 9: خری ــی بانکــی در مناطــق آزاد: م ــات پول ــی عملی ــه اجرای ــق آیین نام ــه ارز؛ طب - مبادل
ــخاص  ــط اش ــق توس ــاالت ارزی در مناط ــالت و نقل وانتق ــه معام ــا و کلی ــایر ارزه ــا س ــال ی ــل ری ــا در مقاب ارزه
حقیقــی و حقوقــی آزاد  اســت. همچنیــن طبــق  مــاده 1۰: نقل وانتقــال کلیــه ارزهــا از خــارج از کشــور بــه مناطــق 
و از مناطــق بــه خــارج از کشــور توســط اشــخاص حقیقــی و حقوقــی آزاد اســت. )تبصــره: نقل وانتقــال ارز از ســایر 
نقــاط کشــور توســط اشــخاص حقیقــی و حقوقــی بــه مناطــق و بالعکــس، تابــع قوانیــن و مقــررات ارزی کشــور 

خواهــد بــود.(

مشوق  ها و مزایای

خاص مناطق آزاد 

)به جز معافیت  های 

گمرکی(

3

- تسهیل ورود سرمایه  گذار خارجی طبق مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسالمی 
ایران

- پذیرش سرمایه  گذاری کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات اعم از ایرانی و خارجی و سازمان های بین المللی
- سرمایه گذاران خارجی می توانند در فعالیت  های اقتصادی منطقه به هر نسبتی مشارکت نمایند.

- سرمایه گذار می تواند سرمایه ای را که به منطقه وارد می کند، بیمه نماید.
- حقوق قانونی سرمایه گذاران خارجی مورد تضمین و حمایت است. سرمایه سرمایه گذاران خارجی چنانچه در 

مواردی به وسیله قانون به نفع عموم ، ملی شود و یا اینکه از سرمایه گذاران مزبور سلب مالکیت گردد، جبران عادالنه 
خسارت به عهده سازمان می باشد.

- خروج سود ویژه و مبالغ مربوط به اصل و منافع حاصل از فعالیت های اقتصادی سرمایه های خارجی و سرمایه های 
ارزی ایرانیان و همچنین مبالغ ناشی  از فروش، یا واگذاری این گونه سرمایه ها از مناطق مجاز است.

- سرمایه گذاران می توانند سهام یا سهم الشرکه خود را با موافقت سازمان منطقه به سرمایه گذاران دیگر واگذار 
نمایند.

سرمایه  گذاری خارجی 4

جدول 1- معافیت ها و مشوق های سرمایه گذاری در مناطق آزاد

مآخذ: وبسایت دانشنامه مناطق آزاد

گزارش ها/ یادداشت ها
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شرح موضوع ردیف

- معافیــت مالیاتــی تــا 13 ســال از مالیــات بــر درآمــد طبــق مــاده 132 قانــون مالیات  هــای مســتقیم )مشــابه شــهرک های 
) صنعتی

معافیت مالیات بر ارزش افزوده طبق مواد 7،6 و ۵2 قانون مالیات بر ارزش افزوده

معافیت 
مالیاتی 

مناطق ویژه 
اقتصادی

1

ــق  ــکیل و اداره مناط ــون تش ــاده 8 قان ــق م ــت؛ طب ــوارض اس ــه ع ــاف از کلی ــی مع ــت گمرک ــس از ثب - واردات کاال پ
ــا ســایر مناطــق ویــژه اقتصــادی و مناطــق آزاد  ویــژه اقتصــادی، مبــادالت بازرگانــی مناطــق بــا خــارج از کشــور و یــا ب
تجــاری و صنعتــی پــس از ثبــت در گمــرک از حقــوق گمرکــی، ســود بازرگانــی و کلیــه عــوارض ورود و صــدور تحــت هــر 
ــا  ــتثنای محدودیت  ه ــادرات به اس ــررات واردات و ص ــای مق ــا و ممنوعیت  ه ــمول محدودیت  ه ــوده و مش ــاف ب ــوان مع عن
ــا ســایر نقــاط کشــور به اســتثنای مناطــق  ــی مناطــق ب ــادالت بازرگان ــی و شــرعی نمی  شــود و مب و ممنوعیت  هــای قانون

ــررات صــادرات و واردات می  باشــد. ــع مق ــوق تاب ــاد شــده در ف ی
- امکان ورود کاالی تولید شده به سرزمین اصلی با پرداخت حقوق ورودی مواد اولیه متناسب با ارزش افزوده

طبــق تبصــره 3 - مــاده 8 قانــون تشــکیل و اداره مناطــق ویــژه اقتصــادی، مبــادالت مــواد اولیــه و قطعــات خارجــی وارد 
شــده بــه مناطــق کــه جهــت پــردازش، تبدیــل، تکمیــل یــا تعمیــر بــه داخــل کشــور وارد می شــود تابــع مقــررات ورود 
موقــت بــوده پــس از پــردازش، تبدیــل، تکمیــل یــا تعمیــر جهــت اســتفاده در منطقــه بــدون تنظیــم اظهارنامــه و پروانــه 

صادراتــی یــا حداقــل تشــریفات گمرکــی بــه مناطــق مرجــوع و تســویه می  گــردد.
طبــق مــاده 12 قانــون تشــکیل و اداره مناطــق ویــژه اقتصــادی، گمــرک جمهــوری اســالمی ایــران مکلــف اســت تقاضــای 
صاحبــان کاال را بــرای ترانزیــت کاال و حمــل مســتقیم از ســایر مبــادی ورودی بــه مناطــق، پذیرفتــه و تســهیالت الزم را 

از ایــن جهــت فراهــم نمایــد.
طبــق مــاده 2۰ قانــون تشــکیل و اداره مناطــق ویــژه اقتصــادی، محــدوده مناطــق ویــژه اقتصــادی جــزو قلمــرو گمرکــی 
جمهــوری اســالمی ایــران نمی  باشــد و گمــرک مکلــف اســت بــا رعایــت مفــاد مــاده )8( ایــن قانــون در مبــادی ورودی و 

خروجــی آن هــا به منظــور اعمــال مقــررات مربــوط بــه صــادرات و واردات اســتقرار یابــد.
- امکان ورود تجهیزات و ماشین آالت از خارج کشور

- همچنیــن مناطــق ویــژه اقتصــادی مشــمول کلیــه معافیت  هــای گمرکــی مشــابه ســرزمین اصلــی، اعــم از بنــد غ مــاده 
ــادن توســط  ــع و مع ــه تشــخیص وزارت صنای ــد ب ــط تولی ــین آالت خ ــر واردات ماش ــی ب ــی مبن ــور گمرک ــون ام 119 قان
واحدهــای تولیــدی، صنعتــی و معدنــی مجــاز کــه از پرداخــت حقــوق ورودی معــاف هســتند، تســهیالت 18 گانــه گمــرک 
بــرای فعــاالن مجــاز اقتصــادی )AEO( و مــاده 38 قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابت پذیــر و ارتقــای نظــام مالــی کشــور 

اســت.

واردات و
معافیت  های 

گمرکی
مناطق ویژه 

اقتصادی

2

-  واردات و نگهــداری کاال از قبیــل مــواد اولیــه، ماشــین آالت، ابــزار و قطعــات ماشــین آالت خــط تولیــد به صــورت امانــی 
وارد شــده بــه منطقــه )در اکثــر مناطــق(

ــزان محدودیــت توســط ســازمان هــر منطقــه تعییــن  ــی جهــت متروکــه شــدن کاال )می - عــدم وجــود محدودیــت زمان
می شــود(

مشوق  ها 
و مزایای 

خاص 
مناطق ویژه 

اقتصادی

3

- بــدون مشــوق خــاص بــرای مناطــق ویــژه اقتصــادی، مطابــق بــا ســرزمین اصلــی؛ مشــمول قانــون تشــویق و حمایــت 
ــی ــرمایه گذاری خارج س سرمایه  گذاری 

خارجی
۴

جدول 2- معافیت ها و مشوق های سرمایه گذاری در مناطق ویژه

مآخذ: وبسایت دانشنامه مناطق آزاد

گزارش ها/ یادداشت ها
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قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری 
صنعتی

شرح موضوع

حسب ماده 1۴ قانون حسب ماده 8 قانون
ورود کاال بدون پرداخت حقوق گمرکی، 

سود بازرگانی و کلیه عوارض ورود و 
صدور از منطقه

حسب ماده 1۵ قانون حسب ماده 11 قانون
برخورداری از معافیت گمرکی برای ورود 
کاالهای ساخته شده در منطقه به داخل 

کشور به میزان ارزش افزوده

حسب ماده 1۴ قانون طبق مقررات سرزمین اصلی حسب ماده 2۰ قانون آزادی کامل ورود و خروج سرمایه

حسب ماده 1۴ قانون طبق مقررات سرزمین اصلی حسب ماده 21 قانون مناطق آزاد و طبق مقررات خاص مناطق و 
قانون جلب و حمایت از سرمایه های خارجی

تضمین کامل سرمایه های خارجی و سود 
حاصل از آن

حسب مقررات سرزمین اصلی به هر میزان تا %1۰۰ حسب موضوع تصویب نامه شماره 33۴32/ت22ک 1373/۰3/16 
)مقررات سرمایه گذاری مناطق آزاد( به هر میزان تا سقف %1۰۰

درصد سرمایه گذاری مجاز خارجی

حسب ماده 1۵ قانون حسب ماده 22 قانون ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و 
معنوی

حسب مفاد قانون و آیین نامه استمالک اتباع خارجی و طبق 
مقررات سرزمین اصلی عالوه بر اجاره، فروش به اتباع خارجی 

امکان پذیر است.

حسب تبصره 1 ماده 2۴ قانون، فروش و اجاره به اتباع داخلی و 
فقط اجاره به اتباع خارجی مجاز است. فروش و اجاره زمین

حسب ماده 9 قانون، ممنوع است حسب ماده 11 تصویب نامه شماره 33۴31/ت2۴ک مورخ 
1373/۰3/16 )صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد( آزاد 

است

ورود کاالی همراه مسافر

طبق مقررات سرزمین اصلی حسب ماده 13 قانون، به مدت 2۰ سال از تاریخ بهره برداری 
مندرج در مجوز فعالیت

معافیت مالیاتی بر فعالیت اقتصادی

حسب ماده 16 قانون، تابع مقررات خاص مناطق حسب ماده 12 قانون، تابع مقررات خاص مناطق اشتغال نیروی انسانی و روابط کار، بیمه و 
تأمین اجتماعی

طبق مقررات سرزمین اصلی حسب ماده 18 قانون، تابع مقررات خاص مناطق امور پولی، بانکی و ارزی

طبق مقررات سرزمین اصلی حسب ماده 28 قانون، تابع مقررات خاص مناطق تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه

حسب ماده ۴1 مقررات اشتغال، تا 1۰% کل شاغالن هر منطقه حسب ماده ۴1 مقررات اشتغال، تا 1۰% کل شاغالن هر منطقه استخدام اتباع خارجی

حسب ماده ۴ قانون، توسط سازمان مسئول منطقه حسب ماده 1۰ قانون توسط سازمان مسئول منطقه تعیین تعرفه خدمات منطقه

طبق ماده 1 قانون، تعیین محدوده جدید با پیشنهاد دبیرخانه 
شورای عالی و تصویب هیئت وزیران و ایجاد با تصویب مجلس 

شورای اسالمی

حسب تبصره 3 ماده 1 قانون، ایجاد و تعیین محدوده بنا به 
پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسالمی تغییر محدوده قبلی و ایجاد منطقه جدید

طبق ماده 8 قانون حسب بند 7 مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی مناطق امکان ترانزیت و صدور مجدد کاال

حسب ماده 7 قانون، تابع مقررات خاص مناطق حسب ماده 11 قانون، تابع مقررات خاص مناطق تشریفات و مقررات اداری برای صدور 
مجوز

حسب مقررات سرزمین اصلی حسب تصویب نامه شماره ۴1۵71/ت92ک 1373/۰8/21 تابع 
مقررات خاص مناطق

مقررات اخذ ویزا برای اتباع خارجی

حسب ماده 13 قانون، تابع مقررات خاص مناطق حسب مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی خاص مناطق مدت زمان توقف کاال در منطقه

حسب تبصره ماده 1۰ قانون، تابع مقررات خاص مناطق حسب ماده 6 از بخش ب مقررات صادرات و واردات و امور 
گمرکی خاص مناطق

صدور گواهی مبدأ

حسب ماده 1۰ قانون، تابع مقررات خاص مناطق
حسب ماده 11 قانون )تحت عنوان صدور هر نوع مجوز در ضوابط 
ورود کاال مصوب هیئت مدیره مناطق صدور قبض انبار قید گردیده 

است(، تابع مقررات خاص مناطق

صدور قبض انبار تفکیکی قابل معامله

جدول 3- مهم ترین شباهت ها و تفاوت های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران

مآخذ: وبسایت دانشنامه مناطق آزاد

گزارش ها/ یادداشت ها
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سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران و

 پیمان سازمان همکاریهای شانگهای فرصتها و تهدیدات

ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت ایــران، بــا ظرفیــت تهیــه و صــادرات 
ــامل  ــل را ش ــاز داخ ــد 8۵ از نی ــال ، ک ــارد دارد در س ــش از 1۵ میلی بی
ــعه آن در  ــن توس ــی همچنی ــای داخل ــت از بازاره ــه صیان ــود، دغدغ می ش

ــد. ــه را دارن ــایر کشــورهای منطق س

ایــن مهــم محقــق نخواهــد شــد، مگــر از حمایت هــای قانونــی و 
ــه  ــند و  ب ــوردار باش ــری برخ ــای تصمیم گی ــک حوزه ه ــی در یکای مدیریت
مــوازات بسترســازی اســتفاده از توافقــات و پیمان هــای منطقــه ای از 

جملــه Eurasia , cis , Eco و SCO فراهــم آیــد.

ولــی بــرای ســازندگان انجمــن همیشــه ایــن ســوال مطــرح بــوده اســت 
کــه: 

- ایــن پیمانهــای دو و چنــد جانبــه منطقــه ای بــرای مــا چــه فرصت هایــی 
ایجــاد کــرده اســت؟ و یــا ممکنــه؟

- آیــا، در فضــای کســب و کار موجــود قــادر خواهیــم بــود از ایــن 
ــدار محصــوالت بنگاه هایمــان  ــی در جهــت توســعه پای فرصت هــای تعامل

ــد؟ ــد ش ــل خواه ــد تبدی ــه تهدی ــه ب ــا اینک ــم، ی ــتفاده کنی اس
ــی را  ــه آمادگی های ــده چ ــد آم ــای پدی ــتفاده از فرصت ه ــرای اس ــا، ب - م

بایــد کســب کنیــم؟
و اینکــه، آیــا بنگاه هــای اســتراتژی توســعه بــازار داخلــی و توســعه 
ــد؟  ــن کرده ان ــود تدوی ــتور کار خ ــه را در دس ــه منطق ــدار ب ــادرات پای ص
فرصت هــل و تهدیــدات بیرونــی را میشناســید؟ ضعف هــا و قوتهــای خــود 

را تحلیــل کرده انــد؟
ــه ای از  ــای منطق ــذاری پیمان ه ــا جداگ ــدات ب ــا و تهدی ــاًل، فرصت ه ذی
ــد- راه  ــرح کمربن ــانگهای )SCO( و ط ــای ش ــازمان همکاریه ــه س جمل
ــری  ــر شــمرده و نتیجه گی ــزات صنعــت نفــت ب ــرای ســازندگان تجهی را ب

ــردد: ــم می گ ــه تقدی اولی

 )opportunities( فرصت ها )الف
1- فعــال شــدن برخــی از پروژه هــای نفــت، گاز و پتروشــیمی بــا اســتفاده 
ــب  ــان SCO  و Sitk-Roael  ، در قال ــا پیم ــط ب ــای مرتب از صندوقه

BOT , FDI  و ...  بیــع متقابــل.
 )Supply chain( 2- امــکان تقویــت حلقه هــای ضعیــف زنجیــر تأمیــن
ــص  ــد ناخال ــش تولی ــا هــدف افزای ــره ارزش )Value chain(  ب و زنجی

داخلــی و ارزش افــزوده داخلــی
ــا حجــم بیــش  ــه ب 3- حضــور ســازندگان در بازارهــای همســایه و منطق
ــارکت  ــک و مش ــا کم ــال، ب ــذاری در س ــرمایه گ ــارد دالر س از 3۰۰ میلی

ــو  ــورهای عض ــرکتهای GC و کش ش
 )threats( تسهیالت )ب

1« واگــذاری تمــام یــا بخشــی از خدمــات و کاالهای پــروژه  ها به شــرکتها 
 Finance( و پیمانــکاران خارجــی بــه بهانه هایــی چون الزامــات فاینانــس
 ,)time limitation( و یــا محدودیــت زمــان تحویــل )necessities

 )scope( قــرص کیفیــت کار و )Cost( ــه  هــا هزین

2« عدم تطابق شرایط کلی مدیریت پروژه با ویژگیها و شرایط

کار سازندگان داخلی و اسکوپ  اوت تجهیزات از قراردادها
ــرمایه  ــر س ــت ب ــارت و مدیری ــت نظ ــته جه ــی شایس ــود فرمانده 3« نب
ــه ضــرر  ــه ب ــروز فســاد و پولشــویی. ک ــال ب ــط و احتم ــای مرتب گذاری ه

ــود. ــد ب ــی خواه ــش خصوص بخ
ــرایط  ــا ش ــو SCO ب ــورهای عض ــتانداردهای کش ــق اس ــدم تطاب ۴« ع

ــی، ــکالت تطبیق ــرژی و مش ــت و ان ــوزه نف ــازندگان از ح ــود س موج
۵« استفاده از زبان چینی و روسی در ضرورت، مستندات، نقشه ها.

6« پدیــده وام بدهــی بــرای بخــش خصوصــی ناشــی از  خطاهــای 
ــذاری  ــی پروژه هــای ســرمایه گ ــن مال ــات نظــام تأمی ــردی در انتخاب راهب
و عــدم حمایت هــای الزم و لــذا، پیشــنهادات بخــش خصوصــی بــه ســتاد 
فرماندهــی شــورای وزارت امــور خارجــه و وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 

در ســازمان SCO بشــرح ذیــل اســت:
ــان  ــی هم ــتاد فرمانده ــای س ــات اعض ــنهادات و تصمیم ــای پیش 1- مبن
ظرفیت هــا و محدودیتهــای منــدرج اســناد باالدســتی نظــام، قوانیــن 
ــق و  ــه تواف ــد، هرگون ــر باش ــون حداکث ــا و قان ــب و کاره ــی از کس حمایت
ــا قوانیــن حمایتــی و صیانتــی از درجــه اعتبــاری ســاقط  تعهــدی مغایــر ب
ــه و  ــا هــر بهان ــزات مشــابه ســاخت داخــل ب اســت. ورود کاالهــا و تجهی

ــوع اســت. ــی ممن توجیه
2- ســتاد مذکــور از معاضــدت و راهنمایی هــای تشــکل های بخــش 
ــن نامه هــای  ــم آیی ــن و تنظی ــط جهــت تدوی خصوصــی و اتاق هــای مرتب

اجرایــی ایــن پیمانهــا اســتفاده نماینــد.
ــاط  3-  وزارتخانه هــای ذی دخــل تصمیمــات خــود را جهــت کاهــش نق
ضعــف بنگاهــا و تهدیــدات مرتبــط بــکار گرفتــه تــا بتــوان از فرصت هــای 
ــر  ــند، اگ ــته باش ــه داش ــت. توج ــرداری را داش ــر بهره ب ــش رو حداکث پی
ــی  ــه رمــوز اصل ــد ب ــم، بای ــن اقتبــاس کنی ــم از الگــوی چیــن نوی بخواهی
ــن اســت و  ــن چی ــه تفکــر نوی آن، »تحــول در عقالنیــت چیــن« کــه پای
پذیــرش » سوســیالیزم بــازار« و » تنظیــم بهینــه رابطــه بــازار بــه دولــت« 

تــن دهنــد.
تندرست و پیروز باشید.

حسن کاظمی
رئیس کمیته توسعه صادرات و امور بین الملل استصنا
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نفت خام و گاز طبیعی اصلی ترین منبع تأمین انرژی کشور به شمار می 
روند و بیش از 99 درصد تولید انرژی اولیه  کشور را در سالیان اخیر این 
انرژی  تولید  میزان   1397 سال  در  دهند.  می  تشکیل  فسیلی  سوخت  دو 
اولیه کشور روزانه بیش از 9 میلیون بشکه معادل نفت خام بود که حدود 
3۵ درصد آن را نفت خام و بیش از 6۴درصد آنر را گاز طبیعی تشکیل می 
دهد. بررسی ارقام مربوط به تولید انرژی اولیه نشان می دهد که این رقم 
اجرا نشدن  افزایش مصرف در کشور و  به  با توجه  با رشد مواجه است و 
دقیق قوانین و مقررات مربوط به بهینه سازی به منظور تأمین این میزان 
از مصرف فزاینده یا همچنان باید استحصال بیشتر از منابع طبیعی کشور 
را سرعت داد و یا برای تأمین پایدار انرژی، واردات انواع حاملهای انرژی 
در دستور کار قرار گیرد. هر کدام از این روشها در دستور کار قرار داده شود 
نیاز به این است یک سلسله از انواع امکانات و تجهیزات اعم از زیرساختی، 
قوای  و   حاکمیت  اختیارات  و  وظایف  حوزه  در    ... و  فنی  مالی،  انسانی، 
مجریه، مقننه و قضایی در کشور فراهم شود. یکی از مهمترین ابزارهایی که 
می تواند دستیابی به هدف مربوط به تأمین پایدار انرژی کشور را با توجه به 
توضیحات فوق فراهم کند، قوانین بودجه سالیانه است که در ادامه چگونگی 

این ارتباط توضیح داده می شود.
سالیان  در  انرژی  پایدار  تأمین  از جمله  و  متنوع  اهداف  به  دستیابی  برای 
گذشته، در مجلس شورای اسالمی قوانین و احکامی وضع شده است که 
قانون اصالح الگوی مصرف انرژی مصوب سال 1389، قانون بهبود مستمر 
محیط کسب و کار مصوب سال139۰، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و 
ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 139۴، قانون حداکثر استفاده از توان 
تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی مصوب سال 1398  و 
... از جمله آنهاست که در اجرا دچار چالشهای جدی هستند و برای اجرای 
کامل آنها نیاز است تا مجلس شورای اسالمی بر آنها نظارت جدی داشته 
باشد و برای آگاهی از مسائل و مشکالت حین اجرا باید با بخش خصوصی 
تعامل جدی داشته باشند. در کنار این موضوع، برخی قوانین نیز در کشور در 
حال اجرا هستند که با موضوعات و اهدافی نظیر صنعت ساخت تجهیزات 
واجد اشکال هستند و باید در قالب یک مدل همکاری چند جانبه بین دولت، 
مجلس و بخش خصوصی به روز شوند تا بتوان کارکردهای الزم را از آنها 

انتظار داشت که قانون برگزاری مناقصات از جمله آنهاست. 
قانون  اولین  بررسی  مقننه شاهد  و  قوای مجری  در  رو  روزهای پیش  در 
بودجه دولت سیزدهم برای سال 1۴۰1 خواهیم بود. نظر به اهمیت بخش 
انرژی در کشور، جا دارد در تنظیم رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت 
به منابع مالی  بتواند  مداقه جدی صورت گیرد به صورتی که بخش نفت 
حاضر  حال  در  باشد.  داشته  اختیار  در  کشور  انرژی  تأمین  برای  مطمئن 

اقداماتی که در تخصیص  بدلیل تحریمهای وضع شده و  شرکت ملی نفت 
منابع به منظور اتمام برخی پروژهها در اتخاذ کرده است با بدهی های کالنی 
مواجه است و برخی برآوردهها از بدهی بین ۵۰ تا 7۰ میلیارد دالری حکایت 
دارد. لذا جا دارد در خصوص حل این مشکل در بودجه سال 1۴۰1 پیشنهاداتی 
تنظیم و تقدیم شود. به عنوان مثال یکی از این پیشنهادات این می تواند باشد 
شود.  ملحوظ  نفت  ملی  در شرکت  دولت  سرمایه  جزء سهم  بدهی  این  که 
تأمین و تولید بیش از 9 میلیون بشکه معادل نفت خام به ابزار و تجهیزات 
و  گاز  نفت،  تجهیزات صنعت  در صنعت ساخت  و  مورد  این  در  و  دارد  نیاز 
پتروشیمی ظرفیتهای بسیار خوبی در ایام تحریم توسط بخش خصوصی در 
کشور ایجاد شد که بعضًا در زیر ظرفیت مشغول فعالیت هستند. نمونه بارز 
آن انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران)استصنا( است که با 83۰ 
تولید حداقل 8۵  امکان  بنیان هستند   دانش  آنها  از  عضو که 17۰ شرکت 
درصد  از مجموعه تجهیزات مورد نیاز در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشور 
را  با  باالترین تکنولوژی دارند. بدون تردید شکوفایی و بالندگی این تعداد از 
شرکتها مستلزم ایجاد تقاضا و خرید توسط شرکتهای کارفرمایی داخلی است. 
برغم وجود چنین ظرفیتی، متأسفانه در سالهای اخیر بدلیل برخي ناهماهنگي 
ها، حداقل 6۰  درصد از ظرفیت سازندگان عضو این انجمن بالاستفاده مانده 
است. برای استفاده از این ظرفیت باید در مجموعه وزات نفت، وزارت صمت، 
بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی هماهنگی الزم بعمل آید. در 
حال حاضر برخی از کاالهایی که در بخش انرژی کشور مورد استفاده قرار 
می گیرد و در داخل نیز ساخته می شود تحت عناوین و کدهای مختلف وارد 
کشور می شوند و برای جلوگیری از واردات اینگونه کاالها باید بین سطوح 
مختلف اجرایی کشور هماهنگی بوجود آید. صنعت ساخت تجهیزات انرژی 
نیاز دارد که در سالیان اخیر بدلیل وضع  بر به مواد و کاالهای سرمایه ای 
مجموعه  لذا  است.  شده  مواجه  مشکل  با  آنها  واردات  ظالمانه  تحریمهای 
ارکان دولت باید در بر طرف کردن این مشکل و بانک مرکزی در تأمین ارز 
مورد نیاز برای واردات اینگونه تجهیزات و کاالها مساعدت و همکاری کنند. 
در تنظیم قانون بودجه سال 1۴۰1 جا دارد از همان ابتدای تنظیم الیحه و 
فرآیند رسیدگی آن در مجلس موضوع مربوط به تغییر رابطه مالی بین دولت 
و شرکت ملی نفت از 1۴/۵ درصد کنونی تغییر کند به شیوهای که با توجه 
به نیاز قابل توجه بخشهای نفت و گاز به سرمایه گذاری قابل توجه و رقم 
1۵ تا 2۰ میلیاردی سالیانه و این که در میدان گازی پارس جنوبی در سه یا 
چهار سال آینده نیاز است حدود 2۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری شود، 1۴/۵ 
پرداخت  منظور  به  براین،  عالوه  یابد.  افزایش  درصد   2۰ به  کنونی  درصد 
مطالبات پیمانکاران پروژههای نفت، گاز و پتروشیمی این امکان فراهم شود 
تا شرکتهایی که تمایل دارند این مطالبات را از طریق دریافت نفت تهاتر و 

مبادله کنند، چنینی ظرفیتی در قانون ایجاد شود.

  - انرژي اولیه شامل انواع حاملهاي انرژي است که قبل از مرحله فرآورش و تبدیل در طبیعت وجود دارد.انرژي اولیة شامل نفت خام، گاز غنی، زغالسنگ، برق-آبی، انرژیهاي تجدیدپذیر، هیزم و سوختهاي سنتی است.

رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت 
و نقش آن در تأمین پایدار انرژی

گزارش
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نقش اساسی انجمن های صنعتی 
در امکان پذیر ساختن مانع زدایی 
و پشتیبانی از ساخت داخل، از 
طریق ارزیابی های تخصصی 

توانمندی های اعضای شان
در سالیان گذشته، اعمال تحریم های اقتصادی علیه ایران، کارفرماهای داخلی 
را ناگزیر از تأمین نیازهای خود از سازندگان داخلی و ایجاد کشش تقاضا نموده 
است و این روند پیشران رشد چشم گیر توان فناورانه شرکت های تولیدی داخلی 
شده است. به گونه ای که هم اکنون  در صنایع باالدستی نفت، از لحاظ توانمندی 
از سوی  مناسبی  اتّکای  قابلیت  با  فناورانه  نیازمندی های  درصِد   9۰ تا  فناورانه 
دولت  در  روند  این  بیش تر  هرچه  بهبود  است.  قابل تأمین  داخلی  سازندگان 
سیزدهم، سبب افزایش تولید داخلی و کاهش تورم؛ کاهش خروج ارز، افزایش 
بهره وری، کاهش خام فروشی، توسعه صادرات فناورانه؛ اشتغال زایی، افزایش رفاه 

و رضایت مندی اجتماعی و ایجاد ثروت برای ملت ایران می شود.

علیرغم اینکه نود درصد نیازهای فناورانه کشور از سوی سازندگان 
قابل تأمین است، اما از لحاظ توانمندی تولیدی و سازمانی، در عمل 
نیازهای توسعه ای  تأمین  در  سازندگان سهم حدود 50 درصدی 
داخلی کشور در صنایع باالدستی مانند  نفت و گاز را  دارند. زیرا از 
یک سو اجرای پروژه های توسعه ای محدود شده  است و از سوی 
تأمین  به شبکه  به نحو مؤثری  نیز  پروژه های محدود  دیگر همین 
با  کارفرمایان  پرداخت های  اینکه  ضمن  نمی شود؛  سپرده  داخلی 
دیرکرد جدی روبرو می باشد و این امر باعث معطل ماندن بالغ بر 
50% ظرفیت تولیدی داخل است. در نتیجه تولیدکنندگان داخلی با 
محدودیت های نقدینگی و سرمایه در گردش جدی مواجه شده اند 
فناورانه آن ها  توانمندی  و  اجازه نمی دهد که ثمره دانش فنی  که 

چرخ های صنعت کشور را به چرخش در آورد.

آن ها،  از  ناشی  سازمانی  و  تولیدی  چالش های  مالی،  محدودیت های  کنار  در 
مشکالت اقتصادی ناشی از همه گیری ویروس کووید-19 و کاهش درآمدهای 
ادامه رشد و  اقتصادی،  ادامه دار شدن تحریم های ظالمانه   پی  در  ارزی کشور 
کرده است.  مواجه  جدی  تهدید  با  را  داخلی  فناورانه  سازندگان  این  بقای  حتی 
همکاری  برنامه  اجرایی شدن  و  ایران  هسته ای  توافق نامه  احیای  امکان  بعالوه، 
راهبردی ایران با چین این نگرانی را ایجاد کرده است که فعال شدن شرکت های 
برای  الزم  مصلحت اندیشی های  بدون  ایران،  مختلف  بازارهای  در  بین المللی 
تقویت تاب آوری و رقابت پذیری شرکت های تولیدی داخلی، زمینه ساز ورشکستی 

آن ها شود. در صورت عدم مانع زدایی و پشتیبانی از این سازندگان داخلی، نه 
تنها دستاوردهای پیش گفته محقق نخواهد شد؛ بلکه با آسیب به خودکفایی 
و خوداتّکایی در تأمین نیازهای کشور، سبب آسیب به استقالل و اقتدار ایران 

اسالمی خواهد شد.
و  بقا  پی  در  باید  دولت  داخل،  ساخت  از  پشتیبانی  و  مانع زدایی  جهت  لذا 
افزایش تاب آوری و رشد و رقابت پذیر شدن سازندگان داخلی چه در سطح 
ملی )در برابر شرکت های خارجی فعال در ایران( و چه در سطح بین المللی 
به  نیاز  می شود  برآورد  که  کشور  )انرژی(  زیرساخت های  توسعه  باشد. 
توانمندی های  از  با بهره گیری  حدود 2۰۰ میلیارد دالر سرمایه گذاری دارد، 
باشد.  مهم  این  جلوه گاه های  مهم ترین  از  یکی  می تواند  داخلی  سازندگان 
تقاضا  ایجاد کشش  و  داخلی  تقاضاهای  مؤثر  با تجمیع  این صورت که  به 
فناورانه و عمق  توانمندی  و تخصیص آن ها به سازندگانی که دانش فنی، 
ساخت داخلی مناسبی دارند، فروش آن ها افزایش یابد و این خود سبب رفع 
گلوگاه های مالی تولیدکنندگان شود که به نوبه خود، در بهبود توانمندی های 
تولیدی و سازمانی ساخت داخل نقش آفرینی خواهد نمود و از این رهگذر، 
هم بهبود بقا و تاب آوری سازندگان تحقق می یابد و هم رشد و رقابت پذیری 

آن ها را تسهیل خواهد کرد.
بنابراین، در نخستین گام های مانع زدایی و پشتیبانی از تولیدکنندگان فناورانه 
داخلی، ضروری است که برای حفظ و بقای آن ها در برابر تهدیدهای مالی و 
رقابتی پیش گفته همت گماشت. لذا توصیه می شود که در کوتاه مدت جهت 
ایجاد »کشش تقاضا«، رویکرد تکلیفی »تجمیع تقاضا« مورد توجه حاکمیت 
و دولت قرار گیرد. در این صورت، امید است که ظرفیت خالی ۵2 درصدی 
)طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی( بنگاه های تولیدی 
تأمین کننده صنایع باالدستی حوزه انرژی مورد بهره برداری بهینه قرار گیرد.

پس از عبور از مرحله بقاء، جهت رشد ظرفیت تولید، الزم است که به رشد و 
توسعه مالی، عملیاتی و سازمانی سازندگان داخلی نیز توجه شود. به عبارت 
دیگر رویکرد ترکیبی »کشش تقاضا-فشار عرضه« در تنظیم و اجرایی سازی 
قانون ها و آیین نامه های دولتی مورد توجه قرار گیرد. در این صورت امید است 
که شرکت های فناورانه تولیدی ایران بتوانند با شکل دهی به برندهای معتبر، 
با شرکت های خارجی فعال در ایران و کشورهای همسایه رقابتی مقتدرانه 

داشته باشند.
پس از رشد و توسعه سازندگان داخلی و ایجاد برندهای مطرح ایرانی، باید 
با اتخاذ رویکرد طبیعی »فشار عرضه« تولیدکنندگان ایرانی دارای برندهای 
پیشرو منطقه ای را برای حضور مؤثر در شبکه تأمین و رقابت در بازارهای 
جهانی پشتیبانی کرد؛ که از این ره گذر سبب ساز اشتغال زایی، ثروت آفرینی و 

عزت، اقتدار و توسعه پایدار ساخت داخل خواهد شد.
اقدامات،  انواع  تسهیل کننده  و  ممکن ساز  آن چه  پیش گفته  مراحل  تمام  در 
برنامه ریزی ها، حمایت ها و پشتیبانی های مؤثر از سازندگان  فناورانه داخلی 
و  فنی-مهندسی  توانمندی های  از  تخصصی  ارزیابی  و  شناخت  است، 
مدیریتی-سازمانی شرکت های تولیدی داخلی است. خروجی چنین ارزیابی ای 

باید بتوانند بینش های زیر را به دست دهد:
1- شناخت وضعیت ساخت داخل در یک نگاه

2- شناخت کاال و تجهیزات کلیدی ساخت داخل
3- شناسایی سازندگان داخلی با سطح آمادگی ارتقای برند در سطوح ملی 

گزارش

گزارش ها/ یادداشت ها
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و بین المللی
عمق ساخت داخل کاال و تجهیزات  -۴

سطح توانمندی و اتّکاپذیری تولید و سازمانی  -۵
سطح آمادگی فناوری کاال و تجهیزات   -6

سطح آمادگی رشد و تکامل زنجیره تأمین کاال و تجهیزات  -7
شناخت نقاط قوت و بهبودپذیر سازندگان در زنجیره تأمین صنعت  -8

 )IRL( »در این راستا به نظر می رسد که چهارچوب »سطح آمادگی نوآوری
از سوی نهاد InnoEnergy وابسته به اتحادیه اروپا توسعه یافته است 
این  دهد.  پوشش  را  پیش گفته  جنبه های  همه  و  باشد  سودمند  می تواند 
چهارچوب جهت ارزیابی کلیه ایده های فناورانه و محصوالت در دست توسعه 
مؤلفه های  می شود.  استفاده  می گیرند،  قرار  اروپا  اتحادیه  حمایت  مورد  که 

اصلی این چهارچوب به این شرح است.
Technology Readiness Level )TRL(: بلوغ فناورانه،  	

از پژوهش پایه ای تا گواهی دهی به بازار و اجازه فروش
IP Readiness Level )IPRL(: »آزادی عمل« فناورانه، از  	

پژوهش پایه ای در محدوده مالکیت معنوی )IP( تا آزادی عملیات در 
چهارچوب بین المللی

از  	 Market Readiness Level )MRL(: بلوغ بهره گیری 
نیازمندی به فناوری در بازار؛ از شناسایی نیاز ارضانشده تا تجاری سازی 

آن در مقیاس
از  	 دانش   :)Consumer Readiness Level )CRL

نیازهای مشتری و نیازهای فناورانه آن. از شناسایی مشتری تا درگیر 

گزارش ها/ یادداشت ها

کردن او در توسعه فناوری
از  	 دانش   :)Society Readiness Level )SRL

عالقه مندی ها و دغدغه های فناورانه ذی نفعان، و پیامدهای آن فناوری 
روی جامعه صنعتی. از شناسایی ذی نفعان تا درگیر کردن آن ها

این  با  نیز  ایرانی  فناورانه  و  تولیدی  شرکت های  ارزیابی  که  باشد  بنا  اگر 
چهارچوب یا چهارچوب های مشابه دیگری انجام شود، آن چه مسلم است این 
است که این ارزیابی انواع جنبه های فنی و تخصصی خاص خواهد داشت؛ 
بنابراین این مهم جز از عهده انجمن های صنعتی برنمی آید، که بر این جنبه ها 
بیش تر از هر سازمان دیگری اشراف دارند. افزون بر این،  چنین فعالیتی از 
مأموریت های ذاتی و فلسفه وجودی انجمن های صنعتی، هم ریشه می گیرد. 
فلذا می توان نتیجه گرفت که اجرای مؤثر انواع برنامه ها در راستای مانع زدایی 
و پشتیبانی از ساخت داخل، جز با نقش آفرینی اثربخش انجمن های صنعتی 
در زمینه ارزیابی نظام مند و علمی توانمندی های اعضای خود ممکن نخواهد 
از چهارچوب ها و مدل های  بود. در شماره های بعدی به جزئیات بیش تری 

ارزیابی مد نظر استصنا پرداخته خواهد شد.
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دومین جلسه هیأت داوری دوره چهارم 

دومیــن  نشســت هیــات داوری  مــورخ 1400/07/27 و بــا 
توجــه بــه شــرایط کرونایــی، آنالیــن برگزارگردیــد، در این 
جلســه اعضــای هیــأت داوری پیرامــون مســائل روز جامعه، 
ــی و  ــع آت ــاء در مجم ــارکت اعض ــی مش ــی چگونگ بررس
تدویــن طــرح هیــأت حــل اختــالف تخصصــی تجهیــزات 

نفــت بــه بحــث و تبــادل نظــر پرداختنــد.

» نمایشگاه و همایش معرفی فرصت های سرمایه گذاری و توسعه حوزه نفت، گاز، پتروشیمی
 و انرژی های تجدیدپذیر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور 

ــرمایه  ــای س ــت ه ــی فرص ــش معرف ــگاه و همای  نمایش
گــذاری و توســعه حــوزه نفــت، گاز، پتروشــیمی و  انــرژی 
ــادی  ــژه اقتص ــق آزاد و وی ــر در مناط ــای تجدیدپذی ه

ــزار شــد. ــاه 1400 برگ ــان م ــت 5 آب کشــور  3 لغای
ــور  ــه و حض ــذ غرف ــا اخ ــن ب ــگاه انجم ــن نمایش  در ای
ــره و رئیــس کمیســیون توســعه  ــأت مدی ــدگان هی نماین

ــود. ــارکت نم ــازار مش ب
دستاوردهای مهم این نمایشگاه عبارتند از: 

ــا  ــا ب ــا و تهدیده ــت ه ــی فرص ــل تخصص ــزاری پن برگ
ــا مشــارکت  موضــوع عضویــت در ســازمان شــانگهای ب

ــداث ــعه اح ــرای توس ــق ب ــه تحقی موسس

ــادی  ــژه اقتص ــه وی ــازمان منطق ــس س ــا رئی ــدار ب دی
پتروشــیمی در راســتای تأمیــن نیــاز پــروژه هــای جاری و 

ارتقــاء ســاخت داخــل 

ــرکت  ــا ش ــتصنا ب ــکاری اس ــه هم ــم نام ــای تفاه امض
ــد ــیمی دماون پتروش

اخبار داخلی/ رویدادها
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برگزاری نمایشگاه تبیین دستاوردهای صنایع مختلف کشور

ــع  ــتاوردهای صنای ــن دس ــی تبیی ــداد تخصص ــن روی ــه اولی افتتاحی
ــیر  ــان مس ــا عنوان«راوی ــجویان ب ــط دانش ــور توس ــف کش مختل
ــاون  ــینی مع ــد حس ــید محم ــای س ــخنرانی آق ــا س ــرفت« ب پیش
پارلمانــی رئیــس جمهــور بــا حضــور  اســتصنا در مرکــز رویداد شــهید 

فخــری زاده برگــزار شــد.

نشست هم اندیشی استصنا با مدیریت پشتیبانی ساخت و تأمین شرکت ملی نفت

جلســه هــم اندیشــی بــا موضوعیــت مدیریــت زنجیــره تأمیــن کاالی نفــت در مدیریــت پشــتیبانی ســاخت و تأمیــن شــرکت ملی 
نفــت یکشــنبه مــورخ 1400/08/23  بــا حضــور نماینــدگان اســتصنا، ســتصا، افخمــی مدیــر پشــتیبانی و ســایر مدیــران ایــن 
حــوزه برگــزار شــد. در ایــن نشســت ضمــن بررســی اســتراتژی ایــن مدیریــت  درخصــوص تأمیــن تجهیــزات از ســازندگان 
داخلــی، مســائل و مشــکالت موجــود در حــوزه هــای کارفرمایــی، پیمانــکاری و ســاخت ؛ مقــرر شــد طــی جلســات مشــترک، 
توانمنــدی اعضــاء در قالــب گــروه هــای کاالیــی جهــت معرفــی بــه حــوزه کارفرمایــی مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد و حــل گام بــه 

گام مشــکالت حــوزه ســاخت در دســتور کار ایــن جلســات قــرار گیــرد.

اخبار داخلی/ رویدادها
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شصت و نهمین جلسه هیات مدیره استصنا

شــصت و نهمیــن جلســه هیــأت مدیــره دوره هشــتم 
ــزار  ــتصنا برگ ــه اس ــورخ 1400/08/30 در دبیرخان م
ــه  ــون ارائ ــولین پیرام ــت مس ــن نشس ــد، در ای ش
ــه  ــی بودج ــره ،بررس ــأت مدی ــرد هی ــزارش عملک گ
پیشــنهادی و تعییــن اعضــای کمیتــه انتخابــات مجمع 

ــد. ــو پرداختن ــث و گفتگ ــه بح ــادی ب ــی ع عموم

جلسه کمیته عضویت استصنا

ســازندگان  انجمــن  عضویــت  کمیتــه  جلســه 
تجهیــزات صنعــت نفت ایــران مــورخ 1400/09/03 
در دبیرخانــه اســتصنا برگــزار شــد در ایــن نشســت 
پــس از بررســی پرونــده تعــدادی از متقاضیــان 
عضویــت در انجمــن، 5 شــرکت بــه خانــواده بــزرگ 

ــتند. ــتصنا پیوس اس

جلسه استصنا با معاون وزیر نفت

ــا معــاون وزیــر نفــت مــورخ  جلســه انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت ایــران ب
ــه  ــاالری ب ــی ، ت ــور ، ثقف ــان محمدپ ــت آقای ــن نشس ــد در ای ــزار ش 1400/09/03 برگ
نمایندگــی از انجمــن  بــا آقــای زیــدی فــر، معــاون وزیــر نفــت دیــدار و گفتگــو داشــتند.در 
ایــن نشســت پیرامــون تعامــالت و هم فکــری بیشــتر بــا وزارتخانــه و امــور مرتبــط ، توجــه 
ــائل  ــوص مس ــم و دوره ای در خص ــات منظ ــزاری  جلس ــن برگ ــل و همچنی ــاخت داخ ــه س ب
مشــترک گفتگــو شــد و مقــرر شــد نشســت های بعــدی در ســطوح مختلــف در دســتور کار 

قــرار گیــرد.
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ــورخ 1400/09/06 در  ــتصنا م ــری اس ــس خب کنفران
دبیرخانــه انجمــن با حضــور جمعــی از اصحاب رســانه 
برگــزار شــد، در ایــن نشســت رییــس هیــات مدیــره 
اســتصنا بــه بیــان مشــکالت تولیدکننــدگان داخلــی و 
ــد و در  ــکالت  پرداختن ــن مش ــای ای ــل ه ــان راه ح بی
ــه  ــن از مســولین انجمــن مصاحب ــن ت ــا چندی انتهــا ب

هــای صوتــی، تصویــری و نوشــتاری بعمــل آمــد.

کنفرانس خبری استصنا

نشست مشترک استصنا و کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران 

ــه صــورت آنالیــن   نشســت مشــترک اســتصنا و کمیســیون انــرژی اتــاق بازرگانــی صنایــع، معــادن و کشــاورزی ایــران ب
بــا حضــور رئیــس هیــات مدیــره و دبیــر انجمــن اســتصنا برگــزار شــد،  و ظرفیــت هــای اعضــا انجمــن و تبــادل نظــر در 
ــزات  ــه توســعه صــادرات تجهی ــا تقویــت ســاخت داخــل و کمــک ب ــت هــا ب ــن ظرفی ــری از ای خصــوص نحــوه بهــره گی
ــدی رییــس  ــا جمــع بن ــان جلســه ب ــود در پای ــن جلســه  ب ــی ای ــه از موضوعــات اصل ــه کشــورهای منطق صنعــت نفــت  ب

کمســیون مقــرر شــد مــوارد زیــر در دســتور کار مشــترک قــرار گیــرد
ــره  ــت به ــه جه ــای منطق ــور ه ــاخت در کش ــای س ــروژه ه ــذ پ ــرای اخ ــکاری ب ــیوم پیمان ــکیل کنسرس ــت از تش - حمای

ــی ــاخت داخل ــیل س ــرداری از پتانس ب
- رصــد برنامــه هــای وزرای نفــت ،صمــت ، نیــرو و اقتصــاد بــا تقســیم کار بیــن تشــکل هــای مرتبــط و پیگیــری اجــرای 

دقیــق برنامــه هــا در شــورای گفتگــو 
- بررسی مشترک  ابهامات و تعارضات قانون حداکثر و انعکاس به مراجع ذیربط در قالب پروژه مطالعاتی

اخبار داخلی/ رویدادها
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مجمع عمومی عادی انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران

مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت ایــران، پیــرو دعوتنامــه شــماره 
تاریــخ  در  عمومــی،  مجمــع  در  حضــور  جهــت  انجمــن  محتــرم  اعضــای  از   1400/09/03 مــورخ   1400/711
ــور  ــا حض ــزرگ ب ــی ب ــن گردهمای ــد. ای ــزار گردی ــران برگ ــی ای ــاق بازرگان ــاعت 15:30 در ات 1400/09/29 راس س
ــس از  ــید و پ ــاب رس ــد نص ــه ح ــی ب ــاق بازرگان ــدگان اداره کار و ات ــد نماین ــا تایی ــاعت 16:30 ب ــا در س ــکوه اعض پرش
ــره  ــات مدی ــرم هی ــت محت ــالم ریاس ــا اع ــد، ب ــت کالم اهلل مجی ــران و قرائ ــالمی ای ــوری اس ــی جمه ــرود مل ــش س پخ
ــه انتخــاب هیــات رییســه مجمــع از بیــن شــرکت کننــدگان گردیــد و آقایــان  اســتصنا رســمیت یافــت، در ادامــه اقــدام ب

ــد.  ــرار گرفتن ــگاه ق ــاب و در جای ــه انتخ ــات رییس ــوان هی ــه عن ــودی ب ــم محم ــی و خان ــدالت، رعایای ــی، تب هاللی،برم

 در ادامه به ترتیب آقایان محمدپور و صدیق گزارش عملکرد هیات مدیره دوره هشتم را خدمت اعضا گرامی و هیات رییسه 

مجمع  ارائه کردند.

اخبار داخلی/ رویدادها
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و سپس خزانه دار انجمن با ارائه گزارش مالی و پاسخ به سواالت کلی و جزیی هیات رییسه و حضار و همچنین شرح وضعیت مالی 
این بخش از گزارش را به پایان رساندند

و بعد بازرس گزارش خویش را در خصوص عملکرد و صورت های مالی هیات مدیره ارائه نمود که مورد تایید و تصویب اعضا قرار 
گرفت. سپس با گزارش توجیهی خزانه دار در خصوص افزایش ورودیه و حق عضویت  هر دو مورد تصویب گردید.

اخبار داخلی/ رویدادها
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ــا هــدف  ــه ترتیــب کــد عضویــت ب ــه درخواســت هیــات رییســه نامزدهــای انتخاباتــی در جایــگاه قــرار گرفتنــد و ب در ادامــه ب
معرفــی خویــش در مــدت زمــان دو دقیقــه در جایــگاه مربوطــه قــرار گرفتنــد، پــس از اتمــام معرفــی کاندیــدا، بــه درخواســت 
ریاســت هیــات رییســه )آقــای هاللــی( شــرکت کننــدگان آراخــود را در صنــدوق رای انداختنــد و پــس از تاییــد مراحــل توســط 
ــت  ــمارش و قرائ ــی ش ــاق بازرگان ــدگان وزارت کار و ات ــور نماین ــع در حض ــه مجم ــات رییس ــط هی ــه، آرا توس ــدگان مربوط نماین

گردیــد، نتایــج شــمارش آرا بــه قــرار ذیــل اعــالم مــی گــردد.

در ادامه رییس هیات داوری گزارش این هیات را در صحن مجمع ارائه کردند.

اخبار داخلی/ رویدادها
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 نتایج شمارش آرا انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران)هیات مدیره(

 آقایان
امیر هوشنگ کاوه زاده 

 احسان ثقفی
جالل جانی
 علی پناهی 

 مجتبی صدیق  
 مرتضی میری  

 امیر هومن کریمی وثیق
رضا حسینی نوروز

علی کیشانی فراهانی 
آقایان جالل کاوندی، حسن کاظمی و 

 خانم مهرنوش حامدنیا علی البدل

 نتایج شمارش آرا انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران)بازرس(

 خانم شیوا یزدی
 آقای غالمعلی حسنی صدر علی البدل

 نتایج شمارش آرا انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران)هیات داوری(

آقای مجید محمدپور

اخبار داخلی/ رویدادها
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دستاوردها/ موفقیت ها
ACHIEVEMENTS / SUCCESSES
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جنــگ اقتصــادی یکــی از خطرنــاک تریــن، پیچیــده تریــن و گســترده تریــن جنگهایــی اســت کــه 
تمــام ابعــاد وجــودی کشــورهای درگیــر را تحــت تاثیــر خــود قرارمــی دهد.اثــرات ویرانگــر ایــن جنــگ 
هنگامــی مضاعــف میشــود کــه مــدت زمــان مخاصمــه طوالنی و تــوازن قــوای متخاصــم نابرابرباشــد.

ــار  ــام عی ــگ تم ــر جن ــی درگی ــگ تحمیل ــس از جن ــن و پ ــه حی ــت ک ــران ، سالهاس ــورمان ای  کش
ــای  ــه عرصه ه ــه در هم ــی جانان ــا مقاومت ــدم آن ، ب ــط مق ــتند در خ ــردم توانس ــوده و م ــادی ب اقتص

ــد. ــدا کنن ــت پی ــر دس ــی نظی ــتاوردهایی ب ــه دس ــادی ب ــی و اقتص ــی ، اجتماع ــی، سیاس فرهنگ
در ایــن میــان ، دســتاوردهای پــی درپــی اعضــای اســتصنا، نویــد آن را می دهــد کــه حتــی بــا وجــود 
ــز  ــوز  نی ــدی ، هن ــای تولی ــر مجموعه ه ــم ب ــای حاک ــادی و بحرانه ــای اقتص ــت فرس ــرایط طاق ش
میتــوان قدمهــای موثــری بــرای پیشــرفت و بهبــود مســتمر برداشــت، و فــارغ از همــه ی دغدعــه هــا 

ــود. ــدوار ب ــر امی ــده ای بهت ــق آین ــه خل ــا ب و روزمره گی ه
پــر واضــح اســت کــه ایــن مهــم تنهــا بــا اراده پوالدیــن مدیرانــی بــه منصــه ظهــور خواهــد رســید 
کــه تفکــر اســتراتژیک را در دســتور کار خــود قــرار داده  و عشــق بــه بهبــود مســتمر و میــل ، امیــد و 

بــاور بــه خلــق  آینــده ای درخشــان را در جــان و روح کارکنانشــان نهادینــه ســاخته باشــند.
ــه  ــان زبان ــتن  در وجودش ــعله های خواس ــواره ش ــد  و هم ــخ دارن ــان راس ــتن ایم ــه توانس ــان ب ایش
ــع شــان را  ــرژی و مناب ــه بیــرون اســت  و تنهــا،  وقــت ، ان ــگاه و رویکردشــان از درون ب میکشــد. ن
صــرف تغییــر هرآنچــه کــه در حــوزه توانمندیهــای شــان اســت می نماینــد. امیــد اســت کــه همــواره 

پایــدار و موفــق باشــند.

دستاوردها / موفقیت ها

شرکت رسوبگیری 

شــرکت رســوبگیری موفــق بــه دریافــت پروانــه کاربــرد عالمــت 
 7898 ISIR ــی ــتاندارد مل ــت اس ــا رعای ــویقی ب ــتاندارد تش اس

بــرای تولیــد محصــول تــری ســدیم فســفات شــده اســت. 

شرکت بهسازان جنوب )دانش بنیان( 

ســاخت شــیرآالت ۴2 اینــچ گیــت ولــو بــا طراحــی فابریکیتــد کــه تنهــا در 
انحصــار شــرکت هــای ولــو ســاز بــزرگ آمریکایــی بــوده و چــک ولــو بــا 
مکانیســم آرام بنــد )NON SLAM( کالس 6۰۰ بــرای نخســین بــار 

در ایــران در پــروژه ملــی گــوره جاســک کــه بــا افزایــش ظرفیــت 
ســازی در خــط تولیــد، هــم اکنــون گیــت ولــو هــای مذکــور در گســتره 
هــای 1-۴ و 2-۴ ، 1-2 و 2 و چــک ولــو هــای ایــن شــرکت در 

ــت. ــیده اس ــرداری رس ــره ب ــب و به ــروژه نص ــای پ ــتره ه تمامیگس
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دستاوردها / موفقیت ها

شرکت صنعت گستر شایسته 

تولید کنترل گلوب ولو مورد نیاز صنایع پتروشیمی 	
تولیــد، مونتــاژ و تســت تمــام قطعــات شــامل فرآیندهــای ریخته  	

گری، ماشــین کاری، ســنگ زنــی و...  
تنــوع ســایز وکالس و دمــا ومتریــال هــای این شــیرآالت بســیار  	

زیــاد بــوده اســت، بــه عنــوان مثــال؛ از ســایز 1 اینــچ تــا ســایز 
 Ċ°۵7۰ 6 اینــچ و کالس کاری 3۰۰ تــا 2۵۰۰  و دمــای کاری
 ASTM A216- تــا 7۰   وهمچنیــن متریالهــای بدنــه شــامل
و   CF8M-A3۵1 و     WCB ASTM A216WCC
-316-316TI شــامل  TRIMمتریــال هــای داخلــی و ...

1,۴112-1,۴922  و.... مــی باشــد.

شرکت مهندسی خطوط لوله توانا  

تولیــد عایــق هــای انقباضــی حرارتــی مخصــوص ســرجوش خطــوط لولــه 
ــت و  ــشFBE  ـ ثب ــن و پوش ــی اتیل ــی پل ــش اصل ــا پوش ــوالدی ب ف

ــت  ــد وزارت نف ــت بلن ــده در لیس تاییدش
محصول راکشیلد بعنوان پوششی تقویتی و محافظ مکانیکی  	
تولیــد و ســاخت آندهــایMMO در انــواع لولــه ای، ریبونــی و وایــر  	

طبــق اســتانداردهای بیــن المللــی و ملــی 
طراحــی و ســاخت سیســتم هــای مانیتورینــگ و کنتــرل از راه دور در  	

انــواع مختلــف 
طراحی و ساخت دستگاه های دیتاالگر و اینتراپتر جریان  	

شرکت دانش بنیان تاپکو 

ــاخت  	 ــی و س ــه طراح ــترک در زمین ــکاری مش ــرارداد هم ــد ق عق
ــش  ــرکت LMF اتری ــا ش ــور ، ب کمپرس

طراحــی و ســاخت انــواع فــن هــای ســانتریفوژ )API 673( ، انــواع  	
ــورهای  ــانتریفوژ )API 617 & 672( و کمپرس ــورهای س کمپرس

) 618 API( رفــت و برگشــتی
ســاخت 2 دســتگاه کمپرســور رفــت و برگشــتی بــرای پــروژه پاالیش  	

ــه مهندســی و  ــوط ب ــای مرب ــت ه ــی فعالی ــه تمام ــد ک ــد بلن گاز بی
طراحــی کل کمپرســورها توســط تاپکــو صــورت پذیرفتــه اســت. این 
کمپرســورها بــر اســاس اســتاندارد API 618 بــرای ظرفیــت 2۵3۰۰ 
hr/Nm3 طراحــی گردیــده کــه فشــار ورودی 22 بــار را بــه فشــار 
ــرویس  ــرای س ــورها ب ــن کمپرس ــن ای ــاند. همچنی ــی رس ــار م 3۵ ب

هیــدروژن و بــا تــوان الکتروموتــور 8۰۰ کیلــو وات مــی باشــند.
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مصاحبه ها / گزارش ها
INTERVIEWS / REPORTS
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ــزات  ــازندگان تجهی ــن س ــره انجم ــات مدی ــو هی عض
ــرد: ــرح ک ــران مط ــت ای ــت نف صنع

ــه اقتصــادی  ــرای ســازندگان صرف ســرمایه گــذاری در مناطــق آزاد ب
نــدارد

ــت  ــت نف ــزات صنع ــازندگان تجهی ــن س ــره انجم ــات مدی ــو هی عض
ــه  ــاره ســرمایه گــذاری در مناطــق آزاد در زمین ایــران درب
ــه ســایر کشــورها در  ــزات صنعــت نفــت گفــت: از  تجرب تجهی
ــوری  ــه ط ــرد، ب ــتفاده ک ــد اس ــزات در مناطــق آزاد بای ــاخت تجهی س
ــق  ــر مناط ــال اخی ــه در دو س ــال ترکی ــم مث ــی کنی ــاهده م ــه  مش ک
آزاد متعــددی را ســاخته و بــرای ارائــه کاالهــای خــود، از آن اســتفاده 
ــه  ــه هــای ترجیحــی ســعی نمــوده اســت ک ــا تعرف کــرده اســت و ب
انــواع و اقســام حمایــت هــا را از صادرکننــدگان خــود بــه عمــل آورد 
ــاالن  ــدگان و فع ــد کنن ــه تولی ــی ب ــی، بازرگان ــن گمرک ــا قوانی و  ب

ــد.  اقتصــادی خــود کمــک مــی کن

ــه  ــا ب ــه داد: متاســفانه در کشــور م ــده ور ادام محمدحســن دی
ــود  ــدی وج ــچ امی ــا، هی ــنامه ه ــض در بخش ــل تناق دلی
نــدارد کــه در صــورت داشــتن قــرارداد، فــردی در 
مناطــق آزاد بــرای واردات یــا صــادرات کاال ظــرف مــدت 
شــش مــاه دیگــر قوانیــن تثبیــت شــده وجــود داشــته 
باشــد، بنابرایــن بایــد تثبیــت در قوانیــن و مقــررات در بازه 
زمانــی شــش ماهــه انجــام شــود امــا متاســفانه عــده ای در  
قوانیــن و مقــررات جدیــد بانــک مرکــزی، وزارت صمــت ، وزارت امــور 
اقتصــادی دخالــت دارنــد و هیــچ یــک بــا هــم هماهنگــی نــدارد کــه 

ایــن مناطــق آزاد ماننــد مناطــق آزاد ســایر کشــور هــا باشــد. 
وی افــزود: بــا راه انــدازی بــازار چابهــار همــگان امیــدوار 
ــد یکــی از هــاب  ــد کــه ایــن منطقــه آزاد مــی توان بودن

هــای خــوب اقتصــادی بــرای ایــران باشــد اما متاســفانه 
بــه دالیــل مســائل سیاســی راه بــه جایــی نبــرد. حتــی 
قشــم بــه عنــوان یکــی از مناطــق آزاد فاقــد امکانــات از 

نظــر حمــل و نقــل و ارائــه امکانــات اســت. 

ــد گشــایش کاری ایجــاد  ــی توان ــر کشــوری مناطــق آزاد م ــرای ه ب
کنــد، بــه طــور مثــال، در شــمال غــرب کشــور منطقــه ارس راه اندازی 
ــع  ــه منتف ــن قضی ــران در ای ــه بیشــتر از  ای ــه ترکی ــی ک شــد، در حال
مــی شــود، زیــرا در آن منطقــه کاالهــای خــود را مبادلــه مــی کنــد. 
ــتر  ــق آزاد بیش ــی در مناط ــن حمایت ــد قوانی ــن، بای بنابرای
امتیــاز دهنــد زیــرا کســی کــه ریســک کــرده و نســبت 
بــه ســرمایه گــذاری در مناطــق آزاد اقــدام کــرده اســت، 
انتظــار بهــره منــدی بیشــتر دارد و اگــر بــا وجــود انجــام 
ــته  ــراه نداش ــه هم ــرای وی ب ــدی ب ــا عای ــن کاره ای
ــوی  ــود. از س ــی ش ــردی وی م ــه دلس ــر ب ــند، منج باش
دیگــر، ایــن ســود آن قــدر ملمــوس نیســت زیــرا بایــد پرســنلی داشــته 
باشــد کــه بــه تبــع،  پرســنل بومــی نیســتند و حقــوق بــاال درخواســت 
مــی کننــد، بنابرایــن مــی تــوان در مناطــق آزاد ســرمایه گــذاری کــرد 

ــه اســتفاده نمــود. و از افــراد باتجرب

ــذاری  ــرمایه گ ــت: س ــن اســتصنا گف ــره انجم ــات مدی عضــو هی
ــتن  ــه داش ــوط ب ــق آزاد من ــزات در مناط ــاخت تجهی س
زیرســاخت اســت، در حالــی کــه سیســتم کاری مــا بــه 
ــرا  ــد زی ــق آزاد نباش ــه مناط ــاز ب ــه نی ــت ک ــوی اس نح
ــی  ــم و داخل ــی کنی ــن م ــی تامی ــه را از جای ــواد اولی م
ــرا  ــه نیســت، زی ــه صرف ــا مقــرون ب اســت و صــادرات م
کرایــه حمــل بــار ســنگین اســت . حــال آن کــه قطــر منطقــه آزادی 
ایجــاد کــرده اســت، بــه طــوری کــه بســیاری از ایرانیــان واحد هــای 
تولیــدی خوبــی را بــه جهــت امکانــات در زمینــه هــای تولیــد قیــر ، 
ســیمان، مــواد شــیمیایی آن ایجــاد کردنــد و عــراق هــم به شــدت بــه 
دنبــال افزایــش مناطــق آزاد اســت زیــرا مــی دانــد کــه ایــن کار بــه 

ــت. ــی اس ــش خصوص ــدی بخ ــای تولی ــع واحد ه نف
ــن  ــاالن ای ــرای فع ــق آزاد ب ــت مناط ــاره مزی وی درب
ــد شــرکت  ــه هماهنگــی  چن ــن کار  ب صنعــت گفــت: ای
در قســمت هــای مختلــف نیــاز دارد تــا نیازهــای خــود را 
برطــرف ســازند، در ایــن صــورت، صــد درصــد بــه نفــع 
ــرای فــردی  ــازات ناقــص ب ــرا همیــن امتی ــود، زی آنهــا خواهــد ب

ــت. ــود آور اس ــد، س ــت کن ــق آزاد فعالی ــد در مناط ــه بخواه ک

محمد حسن دیده ور- عضو هیات مدیره استصنا

سرمایه گذاری در مناطق آزاد در 
زمینه تجهیزات صنعت نفت
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تخصیص بودجه به بخش 
تولید به ویژه ساخت

عضــو هیــات مدیــره انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت ایــران 
دربــاره تخصیــص بودجــه بــه بخــش تولیــد بــه ویــژه ســاخت بــار اول 
ــن اســت کــه  ــی، برآوردهــا حاکــی از ای ــک بررســی اجمال ــا ی گفــت: ب
ایجــاد یــک شــغل در جامعــه نزدیــک بــه یــک میلیــارد تومــان هزینــه 
بــه همــراه دارد و بــه تبــع، تامیــن شــغل و مایحتــاج اولیــه زندگــی هــر 
ــق  ــد از طری ــه بای ــه ای اســت ک ــف و نیازهــای اولی ــی جــزو تکالی ایران
حمایــت دولــت و حاکمیــت رفــع شــود. از ســوی دیگــر، بایــد مشــاهده 
کــرد کــه چــه فعالیــت اقتصــادی و اشــتغالی بهتــر از اشــتغال مولــد مــی 
تــوان ســراغ داشــت کــه هــم از نظــر اشــتغال نقــش ایفــا مــی کنــد و 
هــم نقــش خــود را از نظــر ارزش افــزوده نمایــان مــی ســازد، در چنیــن 
شــرایطی بایــد در بودجــه ســال آتــی بــرای پیشــگیری از تــداوم تعطیلــی 
واحدهــای مولــد و بنگاه هــای هــای اقتصــادی از اشــتغال مولــد حمایــت 

شــود. 
ــه متشــکل از  ــدی ک ــای تولی ــه بنگاه ه ــه داد: چراک ــی ادام احســان ثقف
ــه تعطیلــی هســتند. بنابرایــن، حمایــت از  جمعیــت کارگــری اســت، روب
ــت،  ــد اس ــتغال مول ــت از اش ــه حمای ــه منزل ــدی ب ــای تولی ــن بنگاه ه ای
اشــتغالی کــه چنانچــه امــروز از بیــن بــرود، بایــد بــرای ایجــاد دوبــاره آن 

بــه نــرخ امــروز، یــک میلیاردهــا تومــان هزینــه کــرد.
ــن  ــوند و ای ــت ش ــد حمای ــادی بای ــای اقتص ــگاه ه ــن بن ــزود: ای وی اف
مهــم، بــه اولویــت بنــدی نیــاز دارد، از جملــه بخــش هــای دانــش بنیــان 
یــا بخــش هــای کــه ســاخت محصــوالت بــار اول را انجــام مــی دهنــد 

و حتــی اســتارتاپ هایــی کــه از نــوع مولــد هســتند.
ــی،  ــد مل ــث تولی ــه بح ــت ک ــال هاس ــرد: س ــوان ک ــی عن ثقف
ــعار  ــوان ش ــه عن ــی و ... ب ــع زدای ــی، مان ــتغال زای اش
ــاز  ــن نی ــن، ای ــت، بنابرای ــه اس ــرار گرفت ــر ق ســال، مدنظ
ــا  ــا اکتف ــعار دادن تنه ــه ش ــد ب ــت و نبای ــوس اس محس
ــی  ــالم و واقع ــد، س ــت هدفمن ــا حمای ــد آن را ب ــرد و بای ک
عملیاتــی کــرد و بنگاه هــای مولــد و اســتارتاپ هایــی کــه 
نــوآور هســتند و ارائــه دهنــده محصــوالت بــار اول را مــورد 

ــرار داد. ــت ق حمای
عضــو هیــات مدیــره انجمــن اســتصنا عنــوان کــرد: در راســتای حمایت از 
بنــگاه هــای اقتصــادی و اســتارتاپ هــا، بنــده موافــق در اختیــار گذاشــتن 
ــه  ــه آن را از چ ــد ک ــرد نتوان ــت ف ــن اس ــرا ممک ــتم، زی ــد نیس ــول نق پ
طریقــی خــرج کنــد و بــه ســمت و ســوی کارهــای داللــی ســوق پیــدا 

کنــد. از جملــه حمایــت هــای هدفمنــد ایــن اســت کــه در مالیــات ایــن 

شــرکت هــا تخفیــف خاصــی را لحــاظ کننــد، حتــی بخشــی از مالیــات 

شــرکت هایــی کــه کار تولیــدی و هایتــک انجــام مــی دهنــد، در ســنواتی 
بخشــیده شــود و در بودجــه ســال آینــده ایــن مهــم دیــده شــود، یعنــی 
رقمــی در بودجــه بــرای تامیــن هزینــه هــا پیــش بینــی مــی شــود کــه 
از ناحیــه مالیــات هــا اســت کــه بخشــی از آن را مــی تــوان بــه چنیــن 

شــرکت هایــی اختصــاص داد.
وی بــا بیــان ایــن کــه بیمــه تامیــن اجتماعــی نیــز از جملــه 
مــواری اســت کــه بایــد مــورد حمایــت قــرار گیــرد، گفــت: 
دولــت بایــد حــق بیمــه بخشــی از شــرکت هــای نــوآور را 
ــر نیســت  ــا بهت ــد. آی ــن کن ــی و تامی در بودجــه پیــش بین
بــه جــای از بیــن رفتــن ایــن شــغل و ایجــاد شــغل جدیــد، 
ــه نگهــداری آن  ــرا ک ــرد چ ــالش ک ــی ت ــغل فعل ــرای ش ب

شــغل بــرای دولــت بــه صرفــه تــر خواهــد بــود.
ثقفــی افــزود: تخصیــص وام بــا ســود هــای کمتــر از دیگــر راهکارهــای 
حمایــت از بنگاه هــای اقتصــادی و شــرکت هــای تولیــد ی اســت. البتــه 
بــا تــورم کنونــی نمــی تــوان از بانــک هــا انتظــار داشــت کــه از بخشــی 
ــوان آن را در  ــی ت ــا م ــد ام ــذاران را کاهــش ده ــپرده گ ــایر س ــود س س

بودجــه تخصیــص داد.
ــادی  ــت اقتص ــه فعالی ــرادی ک ــد اف ــی توان ــا م ــک ه  بان
انجــام مــی دهنــد را مــورد حمایــت قــرار دهنــد و بخشــی 
از ســود بانکــی را کســب کننــد و حتــی مــی تواننــد جایــزه 
هــای نــوآوری را بــه ایــن شــرکت هــا بدهــد و جایــزه نباید 
ــه تزریــق پــول نقــد بینجامــد چراکــه پــول نقــد  صرفــا ب
ــعه،  ــرح توس ــک ط ــرای ی ــد ب ــی توانن ــت و م ــورم زاس ت
فضایــی را بــه صــورت مجانــی یــا بــا اجــاره بهــای کمتــر 
ــه  ــت را ب ــن فعالی ــا زمی ــد ی ــرار دهن ــرد ق ــار ف در اختی
صــورت مجانــی در اختیــار فــرد قــرار دهنــد، بــدون ایــن 
کــه پــول یــا نقدینگــی در بــازار وارد شــود، بنابرایــن، مــی 

احسان ثقفی
عضو هیات مدیره و خزانه دار استصنا
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ــی  ــده پیش بین ــوارد را در بودجــه ســال آین ــن م ــوان  ای ت
کننــد.

عضــو هیــات مدیــره انجمــن اســتصنا اظهــار کــرد: بــه طــور مشــخص 
هــر کســی کــه کتمــان کنــد کــه کارفرمــای ایــران خــود دولــت اســت، 
اشــتباه مــی کنــد، پــس بزرگتریــن واحــد کارفرمایــی و صاحــب پــروژه 
ــت اســت و اگــر مــا  ــروژه هــا، دول هــا و مصــرف کننــده در بخــش پ
ــگام ســاخت و  ــیم، هن ــته باش ــار داش ــن ب ــرای اولی ــی ب ــک محصول ی
ــه واردات، چــه کســی جــز دولــت  ــا قیمــت مناســبی نســبت ب ــه ب ارائ
ــار  ــا  بایســتی در ســاخت ب ــع خواهــد شــد؟ آی ــروژه منتف و صاحــب پ
ــا کــه بخــش خصوصــی  ــی م اول تمامــی ریســک را ســازندگان داخل
ــروژه مــی خواهــد از منافــع  ــی کــه صاحــب پ ــد؟ زمان هســتند، بپذیرن
ــرد، بنابرایــن، صنــدوق  ــد ریســک آن را بپذی ــد، بای ــده اســتفاده کن آین
هایــی کــه بایــد از ســاخت بــار اول حمایــت کننــد، نبایــد بــرای خــواص 

ایجــاد شــود.
وی افــزود: بهتریــن جایــی کــه مــی تــوان ایــن صنــدوق ها 
را تشــکیل داد، ترکیبــی از تشــکل هــا و صاحبــان صنایــع 
هســتند کــه اگــر مــی خواهنــد پولــی تزریــق شــود، وارد 
صنــدوق هــای مشــترک کــه توســط تشــکل هــای بخــش 
خصوصــی، صاحبــان پــروژه تشــکیل شــده، شــود. در ایــن 
صــورت، ناخــوداگاه آن را بررســی مــی کننــد کــه اعتبــار بایــد در جــای 
مــورد نظــر خــود هزینــه شــود تــا بــه ســمت شــرکت هــای صــوری بار 
اول ســوق پیــدا نکنــد امــا ایــن خطــر وجــود دارد کــه اعتبــاری تامیــن 
شــود کــه تامیــن اعتبــار صنــدوق حمایــت از ســاخت بــار اول ضــروری 
اســت امــا ســالمت رفتــاری و عملکــرد ایــن صنــدوق هــا ضــروری تــر 
اســت و روشــی کــه مــی توانــد تضمیــن کنــد کــه ایــن صنــدوق هــا بر 
اســاس آنچــه کــه قانــون گفتــه اســت و بــه شــکل هدفمنــد عملیاتــی 

شــود، حضــور نمایندگانــی از بخــش خصوصــی و تشــکل هــا اســت.
ثقفــی ادامــه داد: مصــرف کننــده نهایــی، کارفرمــا اســت 
و کارفرمــای اصلــی صاحبــان پــروژه هــای دولتی هســتند 
کــه بیشــترین منفعــت را پــروژه هــای ســاخت محصوالت 
بــار اول مــی برنــد و دولــت بــه عنــوان کارفرمــای اصلــی 
ــه  ــوارد را در بودج ــن م ــرد و ای ــک آن را بپذی ــد ریس بای
پیــش بینــی کنــد. پــس از تحریــم، مــردم منتظر هســتند، 
ــی  ــچ تضمین ــا هی ــد ام ــه کنن ــی را تجرب ــرایط معمول ش
ــتن  ــان برداش ــس از، از می ــال پ ــه امس ــدارد ک ــود ن وج

تحریــم، تحریــم دیگــری ایجــاد نشــود .

ــد  ــار اول را بای ــوالت ب ــاخت محص ــد و س ــت: تولی ــان گف وی در پای
ــت خواهــد  ــب دول ــت آن نخســت نصی ــه منفع ــد چراک ــی کنن پیش بین
شــد و ســپس کشــور و دولــت بنگاه هــای ســاخت بــار اول؛ و در نهایــت 
ــه  ــز ایجــاد شــده اســت. همــواره نگرانــی رهبــر نســبت ب اشــتغالی نی
ــن مســأله  ــه ای ــت هــم نســبت ب ــوده اســت و حاکمی ــد ب مســأله تولی
اتفــاق نظــر دارد کــه اقتصــاد مولــد و بنــگاه هــای تولیــدی ســاخت بــار 
اول و دانــش بنیــان مــورد حمایــت قــرار گیــرد و اگــر بــه تشــکل هــا 

توجــه نشــود بــه هــدف نهایــی دســت پیــدا نخواهیــم کــرد.
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کشور با سوءمدیریت مواجه است                   
عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران انتقاد کرد: 

عضــو انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت ایــران در ارتبــاط بــا نحــوه 
تخصیــص بودجــه ســال

ــی محصــوالت  ــار اول ــرای ســاخت ب ــرای حمایــت از تولیــد داخــل ب  آینــده ب
ــرای  ــار ب ــن اعتب ــه تأمی ــادر ب ــی ق ــرد: مســئوالن حت ــار ک ــان اظه ــش بنی دان
ــه  ــود نیســتند، چ ــدان خ ــای کارمن ــوق ه ــی پرداخــت حق ــاری یعن ــه ج بودج
ــل  ــاخت داخ ــت از س ــرای حمای ــه ب ــی بودج ــه تخصص ــه ب ــه اینک ــد ب برس
ــت  ــه  پرداخ ــوط ب ــع مرب ــن مناب ــد تامی ــاه درص ــش از پنج ــرا بی ــد زی بپردازن

ــد. ــد ش ــه نتیجــه ای حاصــل نخواه ــچ وج ــه هی ــوق هاســت و ب حق
ــه  ــی ب ــع مال ــص مناب ــه تخصی ــخ ب ــری در پاس ــی می مرتض

عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران مطرح کرد: 
پیمان شانگهای کمکی به سازندگان نمی کند

ــر  ــاره تاثی ــران درب ــت ای ــت نف ــزات صنع عضــو انجمــن ســازندگان تجهی
ــت: در درجــه  ــران و ســاخت داخــل گف ــر اقتصــاد ای ــانگهای ب ــان ش پیم
نخســت بایــد اشــاره داشــت کــه پیمــان شــانگهای یــک پیمــان امنیتــی، 
سیاســی و اقتصــادی اســت و بــا توجــه بــه ترکیــب اعضــای ایــن پیمــان 
کــه بیشــتر بــه نظــر مــی رســد وجهــه سیاســی در ارجحیــت قــرار دارد و 
ــوه  ــایر وج ــری از س ــت کمت ــادی در اولوی ــط اقتص ــع، رواب ــور قط ــه ط ب
ــاخت  ــژه در س ــه وی ــادی ب ــه اقتص ــوان در وج ــی ت ــن، نم ــت، بنابرای اس
تجهیــزات نفتــی مانــور چندانــی داد و علــی رغــم ایــن کــه قســمت اعظــم 
کشــورهای عضــو پیمــان شــانگهای نفتــی نبــوده و قابــل مطــرح شــدن 
نیســتند. بــا ایــن حــال، کشــورهایی ماننــد روســیه در زمینــه گاز و هنــد در 
زمینــه تجهیــزات فعــال هســتند و مابقــی آن چنــان کــه بایــد در تجهیــزات 

نفتــی فعــال نیســتند.
محمدحســن تبــدالت افــزود: بــا وجــود کشــورهای قدرتمنــد چیــن، هنــد و 
روســیه کــه در زمینــه ســاخت تجهیــزات فعالیــت دارنــد، مــی تــوان گفــت 
صــادرات تجهیــزات نفتــی بــه ایــن ســه کشــور منتفــی اســت امــا در ســایر 
کشــورهای اوراســیا بــا توجــه بــه مزیــت حمــل و نقــل زمینــی و فاصلــه 
نزدیــک بــا کشــور، شــاید مزیــت بومــی داشــته باشــیم امــا ایــن کشــورها 

نفتــی نبــوده و نیــاز بــه تجهیــزات نفتــی ندارنــد.
عضــو انجمــن اســتصنا در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا ایــن پیمــان مــی 
توانــد زمینــه انتقــال دانــش فنــی را بــه داخــل فراهــم کنــد؟ عنــوان کــرد: 

ــه  ــت ک ــوی اس ــه نح ــانگهای ب ــان ش ــای پیم ــب اعض ترکی
موقعیــت صنعتــی خوبــی در زمینــه تجهیــزات نفتــی ندارنــد و 
بــه خصــوص در زمینــه دانــش فنــی بــه نظــر نمــی رســد کــه 
بتــوان وارداتــی از ایــن کشــورها داشــته باشــیم، ایــن در حالــی 
اســت کــه پیــش تــر بــا چیــن خــارج از ایــن پیمــان در عســلویه همــکاری 

هــای صنعتــی وجــود داشــته اســت.
وی ادامــه داد: کشــور از تکنولــوژی روز دنیــا عقــب اســت و اگــر در کشــوری 
ــه  ــا توجــه ب ــوژی وجــود داشــته باشــد، ب ــه تکنول ــد، دسترســی ب ــد هن مانن
تحریــم هــای غــرب، بــه نظــر نمــی رســد کمپانــی هــای هنــدی یــا چینــی 
بپذیرنــد کــه از مبانــی ایــن پیمــان تبعیــت کننــد و بــه دلیــل منافــع ایــران 
ــان  ــن، پیم ــد، بنابرای ــرار گیرن ــتیز ق ــرب در س ــا غ ــان ب ــع خودش ــا مناف ی
ــی  ــزات نفت ــازندگان تجهی ــه س ــد ب ــی توان ــانگهای نم ش
ــان،  ــن پیم ــت ای ــت اولوی ــه پیداس ــان ک ــد و چن ــی کن کمک
ــرای  ــی و سیاســی اســت و وجــه اقتصــادی آن، ب وجــه امنیت

ــه اســت. پوشــش ظاهــر قضی

محمدحسن تبدالت
نایب رییس کمیته داوری 

انجمن سازندگان تجهیزات
 صنعت نفت ایران

ــی  ــت پول ــزود: دول ــان اف ــش بنی محصــوالت شــرکت هــای دان
ــت  ــاید در گام نخس ــد، ش ــک کن ــا کم ــدوق ه ــن صن ــه تامی ــه ب ــدارد ک ن
بــا تزریــق پولــی بــه رونــق شــرکت هــا کمــک کنــد امــا بالفاصلــه امــکان 
هزینــه کــرد، وجــود نــدارد.وی گفــت: دولــت امســال منابعــی نــدارد، البتــه با 
ــا  نفــت مــی تــوان کشــور را اداره کــرد امــا کشــور در تمامــی زمینــه هــا ب

ــت مواجــه اســت. ســوء مدیری

مرتضی میری
رییس کمیسیون بیمه 

مالیات، سرمایه

تاثیر پیمان 
شانگهای بر اقتصاد 

ایران و ساخت 
داخل
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عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران مطرح کرد:
اگــر تولیــد اولویــت نخســت کشــور باشــد، مشــکالت ســازندگان برطــرف 

مــی شــود
عضــو انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت ایــران دربــاره مشــکالت 
ســازندگان گفــت: مســأله ای کــه بــرای تولیدکننــدگان حایــز اهمیــت اســت 
ــد  ــی کن ــدا م ــه ســمتی ســوق پی ــه فضــای کســب و کار ب ــن اســت ک ای
ــا ســرعت  ــر اســاس صحبــت هــای انجــام گرفتــه، اقدامــات الزم ب کــه ب

بیشــتری انجــام شــود.
هومــن کریمــی وثیــق افــزود: اگــر افــراد نســبت بــه حــل پیــش 
ــی  ــچ طرح ــند، هی ــده نباش ــرح ش ــای مط ــرح ه ــه ط زمین
کمــک خاصــی بــه تولیــد کننــده نخواهــد کــرد زیــرا پیــش 
ــدگان  ــه تولیدکنن ــت ک ــه ای اس ــه گون ــای آن ب ــرض ه ف
ــق  ــه وثای ــا مشــکل مواجــه هســتند از جمل ــه آن ب نســبت ب
ــن موضــوع حــل نشــود  ــراد. مادامــی کــه ای ــاب اف ــان حس و راندم
هــر طــرح ورودی نمــی توانــد در زمینــه تولیــد و کســب و کار بــا موفقیــت 
چندانــی همــراه باشــد مگــر ایــن کــه مشــکالت پیــش زمینــه ای را مرتفــع 
ســازند و بــه ســاختار بهتــری دســت پیــدا کننــد و امیدواریــم وزیــر جدیــد 

ــرای زیرســاخت هــا شــرایط بهتــری ایجــاد کنــد. ب
وی در ارتبــاط بــا موانــع و مشــکالت تولیدکننــدگان کــه منوط به 
تصمیــم گیــری وزرای اقتصــادی  اســت، عنــوان کــرد: یکــی 
از مشــکالت اصلــی در اقتصــاد بــه درســت نبــودن اســاس و 
شــالوده بــاز مــی گــردد چــرا کــه پایــه هــا در یــک مســیر 
سســت انجــام مــی گیــرد و آن شــرایط را بــرای مــا دشــوار 
مــی ســازد یعنــی در زمینــه تولیــد یــک ســری از زیرســاخت 
هــای اصلــی بــا مشــکل مواجــه اســت و در پاســخ بــه ایــن 
ــته  ــدگان برداش ــر راه تولیدکنن ــد از س ــی بای ــه موانع ــه چ ک
ــر  ــی را ب ــچ مانع ــم هی ــا نمی خواهی ــت م ــد گف ــود بای ش
طــرف ســازند بلکــه از جملــه کارهــای ابتدایــی ایــن اســت 
کــه بــا مشــکل بــرق، گاز مواجــه نباشــیم و شــرایط پرداخــت 
هــای تولیــد ننــده از ســوی خریــداران کــه عمدتــا شــرکت 
هــای مــادر تخصصــی ماننــد پتروشــیمی هــا و فــوالدی هــا 

هســتند، آســان باشــد و ال ســی هایــی کــه مــی شــود در داخــل کشــور 
بــرای مــا بــاز کننــد، برقــرار باشــد. واقعیــت ایــن اســت کــه اگــر همیــن 
موضوعــات ســاده را حــل کننــد، ســایر مشــکالت را خودمــان مــی توانیــم 
برطــرف کنیــم و بــه نظــر مــی رســد ایــن مــوارد کارهــای بیــن بخشــی 

و وزارت خانــه ای اســت.
عضــو انجمــن اســتصنا تصریــح کــرد: مادامــی کــه تولیــد اولویــت نخســت 
ــه  ــده و کارخان ــع گاز تولیدکنن ــدام، قط ــتین اق ــد و در نخس ــور نباش کش
ــی  ــرایط مهیای ــد ش ــرای تولی ــرایط ب ــد، ش ــتور کار باش ــدی در دس تولی
نخواهــد بــود امــا اگــر تولیــد حــرف نخســت را ســاختار اقتصــادی کشــور 
ــرایط  ــوان ش ــی ت ــد، م ــده بدانن ــرباز تولیدکنن ــود را س ــراد خ ــد و اف بزن

ــم زد.  ــری را رق بهت
ــان  ــر همزم ــون حداکث ــد قان ــرای فرآین ــا اج ــاط ب ــق در ارتب ــی وثی کریم
بــا تشــکیل کابینــه دولــت گفــت: پاســخ بــه ایــن ســواالت یــک جــواب 
بیشــتر نــدارد هنگامــی کــه اولویــت کشــور تولیــد باشــد، همــه 
ــرای  ــا ب ــد. م ــی کن ــت م ــمت حرک ــه آن س ــاختارها ب س
ــا مشــکل مواجــه هســتیم، اگــر  ــا انــرژی ب ترخیــص کاال ی
ــد،  ــدی برس ــد درص ــه ص ــک نقط ــه ی ــوارد ب ــن م ــه ای هم
اســتفاده از حداکثــری اتفــاق مــی افتــد امــا واقعیــت ایــن 
ــه ای  ــه گون ــده نشــده و جــاده ب ــازل درســت چی ــه پ اســت ک
ــا ایــن  نیســت کــه اســتفاده حداکثــری از ســاخت داخــل شــکل گیــرد. ب
ســاختار موجــود ایــن صحبــت هــا بــه شــعار بیشــتر شــبیه اســت امــا اگــر 
ــدان ســختی  ســاختار درســت باشــد کــه درســت کــردن آن هــم کار چن
ــد آغــاز شــود، بنابرایــن، ســاختار ســاده  ــت بای ــدا از خــود دول نیســت، ابت

ــود. ــرار ش ــا برق ــن وزارتخانه ه ــجام بی ــد انس ــت و بای اس

امیر هومن کریمی وثیق
عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران

 زیرساخت های 
اصلی با مشکل 

مواجه است
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  شیوا یزدی
  بازرس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران

ــر  ــاره تاثی ــران درب ــت ای ــت نف ــزات صنع ــازندگان تجهی ــن س ــو انجم عض
تصمیمــات وزیــران اقتصــادی بــر موانــع و مشــکالت تولیدکننــدگان گفــت: 
ــش  ــا چال ــران ب ــی وزی ــارج، تمام ــای خ ــا دنی ــا ب ــاط م ــث ارتب ــاره بح درب
هــای مختلــف مواجــه هســتند و مــا بــه منظــور جــان بخشــیدن بــه اقتصــاد 
ــم و پــس  ــا آشــتی کنی ــا دنی ــا، ب ــا دنی ــط ب ــود رواب ــا بهب ــد ب کشــورمان بای
ــه شــرایط کشــور در  ــا توجــه ب ــی ب ــوان در بحــث هــای کنترل از آن مــی ت
ــی در  ــط کنترل ــد رواب ــر چن ــه ه ــدم برداشــت ک ــد ق ــت از تولی بحــث حمای
بخــش هایــی از اقتصــاد در درازمــدت باعــث ضــرر و ایجــاد مشــکل و مانــع 
ــدت را  ــاه م ــای کوت ــد مســکن ه ــل بای ــن دلی ــه همی ــود، ب ــی ش ــد م تولی
ــی شــدن اقتصــاد  ــن موضــوع جهان ــا مهــم تری اعمــال کــرد ام
ــن  ــا، قوانی ــت ه ــکالت واردات، ممنوعی ــا مش ــت ت ــران اس ای
ــه اصــالح شــود و تحقــق ایــن  صــادرات و تامیــن مــواد اولی

ارتباط با دنیا آب 
حیات اقتصاد ایران 

است

ــا برطــرف  ــه ب ــا اســت چراک ــا دنی ــاط ب ــرو ارتب ــوارد، در گ م
ــت  ــش صنع ــول، در بخ ــاالت پ ــل و انتق ــکالت نق ــدن مش ش
ــفارش  ــت س ــر راه ثب ــر س ــود ب ــای موج ــش ه ــدن چال و مع
ــای  ــم ه ــه تحری ــد ب ــس از آن بای ــود و پ ــی ش ــته م برداش
ــه درون  ــی ک ــد مافیای ــوی بای ــه نح ــم و ب ــی بپردازی داخل
وزارتخانــه هــای مختلــف شــکل گرفتــه ریشــه کــن شــود و از 
ســوی دیگــر، فســاد اداری کــه در کشــور نهادینــه شــده بــا 

ــود. ــالح ش ــف اص ــرات مختل ــی نف جابجای

ــد  ــه جدی ــراد در کابین ــی اف ــان جایگزین ــرد: زم ــوان ک ــزدی عن ــیوا ی ش
دولــت طوالنــی شــده اســت یعنــی هنــوز در ســازمان هــای 
مختلــف شــاهد هســتیم کــه مدیــران پاییــن دســتی پــس از 
گذشــت چهــار مــاه، تــازه ســمت مــی گیرنــد یعنــی پروســه 
ــن  ــد و ای ــول بینجام ــه ط ــال ب ــت یکس ــرار اس ــی ق جایگزین

ــت. ــیب زاس ــود، آس ــوع، خ موض
وی تصریــح کــرد: تحریــم هــا و موانــع موجــود ماننــد حــل نشــدن موضــوع 
FATF، انــرژی هســته ای و ایــن کــه هنــوز توافقــی حاصــل نشــده اســت، 
وجــود دارد و مــا تولیدکننــدگان در یــک برزخــی قــرار گرفتــه ایــم، در حالــی 
ــاه  ــد در کوت ــا بتوان ــرای تولیــد کننــده روشــن باشــد ت کــه بایــد وضعیــت ب
مــدت، حداقــل پنــج ســال آینــده را مشــاهده و برنامــه ریــزی کنــد. مــا در 
ــاه مــدت پنــج ســاله را  ــداز کوت ایــن شــرایط، حتــی نمــی توانیــم چشــم ان
ــات  ــوان اتفاق ــن مشــکالت برطــرف نشــود، نمــی ت ــا اب داشــته باشــیم و ت

خوشــایندی را شــاهد بــود. در ایــن مــدت هــم شــاید مســکن هــای موقتــی 
اعمــال شــود امــا ایــن مســکن هــا نمــی توانــد در دراز مــدت کاربــردی باشــد.
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عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران انتقاد کرد:
مسئوالن قادر به تخصیص اصولی بودجه نیستند

عضــو انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت ایــران 
در ارتبــاط بــا نحــوه تخصیــص بودجــه ســال آینــده بــرای 
حمایــت از تولیــد ســاخت داخــل بــه ویــژه ســاخت بــار اول 

محصــوالت دانــش بنیــان اظهــار کــرد:

حســن محمــدی انــدرود ادامــه داد: بــرای توضیــح ایــن موضــوع مثالــی 
را عنــوان مــی کنــم، هنگامــی کــه یــک وزیــر بــرای اســتخدام فرزنــد 
ــه جــای  ــر ب ــده اگ ــد، بن ــگاری مــی کن ــه ن ــک شــرکت، نام خــود در ی
ــف بلکــه  ــل تخل ــه دلی ــا ب ــه تنه ــر را ن ــن وزی ــودم ای رییــس جمهــور ب
ــوان  ــه قــدری نات ــر ب ــرا ایــن وزی ــرای ناتوانــی، اخــراج مــی کــردم زی ب
اســت کــه نتوانســته فرزنــد خــود را بــه گونــه ای تربیــت کنــد کــه بــرای 
یافتــن شــغل مــورد نظــرش تــالش کنــد، پــس بــه طــور قطــع ایــن فــرد 
بــرای کشــور نمــی توانــد مفیــد واقــع شــود چــه برســد در بحــث هــای 

دانــش بنیــان.
ــر از  ــا جلوت ــرات م ــه نف ــزود: همیش ــتصنا اف ــن اس ــو انجم ــن عض ای
رهبــران بــوده انــد و ایــن مســئوالن اصــوال نمــی تواننــد کاری از پیــش 
ببرنــد زیــرا توانایــی انجــام کار را ندارنــد. متاســفانه در حــال حاضــر 
افــرادی در جایــگاه شــغلی قــرار دارنــد کــه نــه تنهــا دارای 
مــدرک دیپلــم نبــوده بلکــه از دانــش الزم هــم برخــوردار 
ــن  ــه وارد ای ــک رزوم ــردن ی ــر ک ــرای پ نیســتند و تنهــا ب
ــتند و  ــم نیس ــن ه ــک انجم ــد اداره ی ــدند و در ح ــا ش فض
ــود.  ــدوار ب ــا امی ــوی آنه ــام کار از س ــه انج ــوان ب ــی ت نم
ــن  ــراج ای ــرای اخ ــودم، ب ــده ب ــم گیرن ــر تصمی ــده اگ بن
افــراد اقــدام مــی کــردم زیــرا ایــن افــراد بودجــه کشــور 
را حیــف و میــل خواهنــد کــرد و کشــور را بــه ســرعت بــه 
ــش و  ــا نمای ــی ب ــرد. از طرف ــد ب ــب خواهن ــمت تخری س

ــرد. ــش ب ــوان کاری از پی حــرف زدن نمــی ت
محمــدی انــدرود گفــت: بنــده اگــر تصمیــم گیرنــده بــودم، در ارتبــاط بــا 
حمایــت از ســاخت داخــل و شــرکت هــای دانــش بنیــان، افزایــش بودجه 
دفاعــی و مدیریــت آن، حمایــت از بودجــه نفــت و گاز و صــرف هزینــه 
ــنهاد  ــال را پیش ــا و فع ــل پوی ــت نس ــرای تربی ــرورش ب ــوزش و پ در آم

مــی کــردم.
ــا وجــود  بــه گفتــه وی، کشــور دچــار بحــران مدیریــت شــده اســت و ب
ایــن حجــم از منابــع، ســرمایه هــای ســرگردان یــک روز بــازار بــورس  و 

روز دیگــر بــازار دالر را برهــم مــی زنــد.

ــت:  ــازی گف ــاد س ــت اعتم ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــتصنا ب ــن اس ــو انجم ــن عض ای
اعتمــاد ســازی بــه منظــور پرهیــز از دروغ گویــی اســت و بایــد پرســید علــت 
ایــن همــه دروغ چیســت و بنــده بــه عنــوان مدیــر مجموعــه صداقــت را بــر 
ــرق و  ــرای بحــث آب، ب ــا چطــور اســت ب ــح مــی دهــم ام ــی ترجی دروغ گوی
مناطــق زلزلــه زده پــول موجــود نیســت امــا بــرای موضوعــات دیگــر وجــود 

ــد؟!  دارد و کســی هــم رســیدگی نمــی کن
ــه  ــک ب ــوان کم ــت عن ــی تح ــون های ــئوالن قان ــفانه مس ــت: متاس وی گف
ــه  ــدوق ب ــن صن ــع ای ــای مناب ــدد اعط ــط درص ــد و فق ــی گذارن ــدوق م صن
آشــنایان خــود هســتند و درنهایــت از دســت کســی هــم در ایــن بخــش کاری 
ــد و  ــا را بده ــول مپن ــد، پ ــک کن ــد کم ــر می خواه ــت اگ ــد. دول ــی آی ــر نم ب
بگویــد کــه تســویه در صورتــی ممکــن خواهــد بــود کــه اشــتغال ایجــاد کننــد. 
متاســفانه نفــت مــا کار نمــی کنــد و اگــر ایــن وضعیــت ادامــه پیــدا کنــد، ایــن 
کشــور در چهــار ســال آینــده قفــل مــی کنــد. آمــار بیــکاری امــروز جامعــه، 
آمــار ناشــی از بیــکاری نیســت بلکــه آمــار تنبلــی اســت. مــن هــم مــی دانــم 
کــه انگیــزه ای نیســت امــا آیــا خانــه مانــدن و فــروش فالــوور شــغل محســوب 
مــی شــود؟ ایــن مســأله چنــدان هــم پیچیــده نیســت بلکــه تــوان مســئوالن 
ــد  ــرد، کارمن ــت ف ــن حال ــدازه نیســت و در بهتری ــن ان ــه ای ــده ب ــم گیرن تصمی

جــزء مــی شــود. 
ــن  ــا تامی ــا ب ــان گفــت: بیشــترین مشــکل م ــدرود در پای محمــدی ان
ــه  ــتند ک ــانی هس ــراد، کس ــن اف ــی ای ــت یعن ــی اس اجتماع
حقوقشــان را یــا مــن پرداخــت مــی کنــم یــا کارگــر مــن. آن 
وقــت ایــن فــرد کار نمــی کنــد، در حالــی کــه نبایــد ایــن گونــه 
ــد و بخــش دیگــر فعــال  باشــد کــه تنهــا یــک بخــش کار کن
نباشــد بلکــه بایــد همــه در کنــار هــم کار کنیــم. ایــن گونــه رفتارهــا 
ناشــی از تفکــر حاکــم در جامعــه اســت کــه افــراد بــه فکــر دور زدن یکدیگــر 
ــالش،  ــل آن، ت ــدارد و راه ح ــر ن ــت راه میانب ــه موفقی ــی ک ــتند، در حال هس

ــوزش و سختکوشــی اســت. پشــتکار، کوشــش، آم

حسن محمدی اندرود
عضو کمیسیون توسعه بازار

مسئوالن قادر به تخصیص 
اصولی بودجه نیستند

مصاحبه ها/ گزارش ها
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مهندسی پایا صنعت تیران
شــرکت مهندســی پایــا صنعــت تیــران بــه مدیریــت آقــای مهنــدس حســین دادخــواه،  فعــال در زمینــه مبــدل ، بویلــر ، ســازه هــای فلــزی، 
مخــازن تحــت فشــار مــی باشــند کــه در وب ســایت) www.ayasanatco.com ( اطالعــات بــه صــورت دقیــق موجــود مــی باشــد.

اعضا جدید

نوین کامپوزیت صدرا دانش بنیان
ــه طراحــی و ســاخت ماشــین آالت  ــه اندخشــیده فعــال در زمین ــم مهنــدس عطی ــه مدیریــت خان ــران ب ــا صنعــت تی شــرکت مهندســی پای
 صنعتــی، تولیــد لولــه و قطعــات کامپوزیــت و انجــام امــور پیمانــکاری در زمینــه خطــوط انتقــال نفــت و گاز مــی باشــد کــه در وب ســایت

) www.novincomposite.com ( اطالعات به صورت دقیق موجود  می باشد

مهندسی و خدمات ایفا صنعت تابا
شــرکت مهندســی و خدمــات ایفــا صنعــت تابا بــه مدیریــت آقای مهنــدس علــی نیکبخــت  فعــال در زمینــه پمپ،توربین،کمپرســور،مبدل،بویلر 

مــی باشــد کــه در وب ســایت) www.tabaservice.com ( اطالعــات بــه صــورت دقیــق موجــود می باشــد.

تولیدی و بازرگانی صنعت رایان پارس
شــرکت تولیــدی و بازرگانــی صنعــت رایــان پــارس بــه مدیریــت آقــای مهنــدس مهــدی موحــد جگرکنــدی  فعــال در زمینــه تولیــد انــواع 
باطــری هــای صنعتــی و خودرویــی مــی باشــد کــه در وب ســایت) www.sanatrayanpars.com ( اطالعــات بــه صــورت دقیــق 

موجــود مــی باشــد.

پیوســتن پانــزده عضــو جدیــد  بــه خانــواده بــزرگ  اســتصنا در فصــل پاییــز- ســال جــاری ، عــالوه بــر 
تقویــت  حضــور  انجمــن در  عرصــه هــای  مختلــف تصمیــم ســازی  و  اســتیفای حقــوق مشــروع صنفــی 
ایــن تشــکل  و همچنیــن  اســتمرار  نقــش موثــر ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت ایــران  در سیاســتگذاری 
ــن   تشــکل صنفــی و  ــه  ای ــای صنعتگــران کشــور ب ــار و اعتن ــزان اعتب ــن حــوزه ، بیانگــر می هــای کالن ای
تخصصــی مــی باشــد. ضمــن خیــر مقــدم بــه اعضــای جدیــد  و آرزوی توفیقــات روزافــزون بــرای ایشــان و 
همــه اعضــای محتــرم  ، در ادامــه  بــرای آشــنایی هــر چــه بیشــتر شــرکتهای مذکــور ، لیســت اعضــای جدیــد  

اطــالع رســانی میگــردد.
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اعضا جدید

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
ــزات نفــت و گاز و  ــه تجهی ــال در زمین ــر قیصــری،  فع ــر جعف ــای دکت ــت آق ــه مدیری ــی اصفهــان ب شــرکت شــهرک علمــی و تحقیقات

ــی باشــد. ــق موجــود م ــه صــورت دقی ــه در وب ســایت )www.istt.ir( اطالعــات ب ــی باشــند  ک ــرژی م پتروشــیمی و ان

تابان نیرو شیراز
ــان نیــرو شــیراز بــه مدیریــت آقــای مهنــدس اســداهلل زمانــی،  فعــال در زمینــه تجهیــزات خطــوط انتقــال و پســت هــای  شــرکت تاب

فشــار قــوی بــرق مــی باشــند کــه در وب ســایت )www.taban-niroo.com( اطالعــات بــه صــورت دقیــق موجــود مــی باشــد.

مصنوعات فلزی سنگین
شــرکت مصنوعــات فلــزی ســنگین بــه مدیریــت خانــم مهنــدس همــا افســرزاده اصفهانــی  فعــال در زمینــه مبــدل ،بویلر،ســازه هــای 
فلزی،مخــازن تحــت فشــار مــی باشــد کــه در وب ســایت )www.mfs-co.com( اطالعــات بــه صــورت دقیــق موجــود مــی باشــد.

پارس پرداز
شــرکت پــارس پــرداز بــه مدیریــت آقــای مهنــدس فریــد وکیلــی مفاخــری،  فعــال در زمینــه ســاخت تجهیــزات الکترونیکــی مــی باشــند 

کــه در وب ســایت )www.pars-pardaz.com( اطالعــات بــه صــورت دقیــق موجــود مــی باشــد.

فراز ماهان عایق پایدار
ــد  ــه تولی ــال در زمین ــی  فع ــای مهنــدس ســید مهــدی ســودمند رادکان ــت آق ــه مدیری ــدار ب ــق پای ــراز ماهــان عای شــرکت مهندســی ف
 عایــق هــای االســتومری مــی باشــند کــه در وب ســایت ) www.insu_flex.ir ( اطالعــات بــه صــورت دقیــق موجــود

می باشد.
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نگرش رایانه پویا
و  خریــد  زمینــه  در  فعــال   - خالقــی  جمــال  ســید  مهنــدس  آقــای  مدیریــت  بــه  پویــا  رایانــه  نگــرش  شــرکت 
پشــتیبانی  خدمــات  ارائــه  و  رایانــه  جانبــی  دســتگاههای  و  ای  رایانــه  تجهیــزات  صــادرات  و  واردات   و  فــروش 
موجــود دقیــق  صــورت  بــه  اطالعــات   )  www.nrp-co.com( ســایت  وب  در  کــه  باشــند  مــی   آنهــا 

می باشد.

فراپل جم
شــرکت فراپــل جــم بــه مدیریــت آقــای مهنــدس حمیدرضــا موحــد،  فعــال در زمینــه تولیدکننــده انــواع رزیــن هــای پلــی اســتر غیــر اشــباع 
 بــر پایــه اورتــو فتالیــک و ترفتالیــک اســید مــی باشــند کــه در وب ســایت )www.farapol.com( اطالعــات بــه صــورت دقیــق موجــود

می باشد.

ماشین آالت سنگین پارس زاگرس
در  فعــال  اردالن،  غالمحســن  مهنــدس  آقــای  مدیریــت  بــه  زاگــرس  پــارس  ســنگین  آالت  ماشــین  شــرکت 
مــواد  فــرآوری  صنایــع   ، فــوالدی  هــای  لولــه  تولیــد  فــوالد،  صنایــع  نوســازی  و  تجهیــز  و  توســعه  زمینــه 
موجــود دقیــق  صــورت  بــه  اطالعــات   )www.psrolling.com  ( ســایت  وب  در  کــه  باشــند  مــی   معدنــی 

می باشد.

منابع انسانی مهندسی ایراث طرح
شــرکت منابــع انســانی مهندســی ایــراث طــرح بــه مدیریت آقــای مهندس مهــران باباپــور - فعــال در زمینــه طراحــی، تامین تجهیــزات، نصب 
 و راه انــدازی صنایــع و معــادن نفــت، گاز و پتروشــیمی مــی باشــند کــه در وب ســایت ) www.Ideh.ir ( اطالعات به صــورت دقیق موجود

می باشد.

پترو پاالیش پرگاس
ــوالت  ــر، محص ــیرآالت، واش ــه ش ــال در زمین ــدی،  فع ــرین محم ــدس نس ــم مهن ــت خان ــه مدیری ــرگاس ب ــش پ ــرو پاالی ــرکت پت ش

پاالیشــگاهی)قیر،گازوییل و..(  مــی باشــند کــه در وب ســایت )www.pargasgroup.com( اطالعــات بــه صــورت دقیــق موجــود 
مــی باشــد.

اعضا جدید
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دستاوردها و موفقیت ها 

انجمــن ســازندگان تجهیــزات صنعــت نفــت ایــران )اســتصنا( بــا 21 ســال ســابقه و در آســتانه دوره نهــم هیــات 
ــودن  ــا دارا ب ــره ، یکــی از بزرگتریــن و موثرتریــن تشــکلهای صنفــی تخصصــی صنعــت نفــت اســت کــه ب مدی
بیــش از 800 عضــو در حــوزه صنعــت ســاخت بــه تریبــون غیــر قابــل انــکاری بــرای ســازندگان تجهیــزات ایــن 
ــرای شناســاندن هــر چــه بیشــتر توانمندیهــای اعضــا خــود،   ــل شــده اســت کــه ضمــن تــالش ب صنعــت تبدی
نقــش فعــال و موثــری در پیگیــری مطالبــات  صنفــی آنهــا از نهادهــای ذیربــط و طــرح مســایل و مشــکالت پیــش 

رو در مجامــع مختلــف و نهادهــای متعــدد داشــته اســت . 
ــره ایــن انجمــن در ایجــاد هــم  ــات مدی یکــی از بارزتریــن ویژگیهــای اســتصنا ، تــالش گســترده و مســتمر هی
ــم  ــری اعضــا ، بمنظــور ســیر منطقــی تصمی ــری از خــرد جمعــی و افزایــش مشــارکت حداکث ــی ، بهــره گی افزای
ســازی و  تصمیــم گیریهــای خردمندانــه مــی باشــد کــه بــا ایجــاد و بگارگیــری تعــداد 12 کارگــروه مشــترک حــوزه 
کارفرمایــی، 4 کمیســیون و 10 کمیتــه تخصصــی  بــه دســتاوردهای بــی بدیلــی در ایــن ارتبــاط دســته یافتــه اســت 
. کســب رتبــه نهایــی در مولفــه هــای پنــج گانــه اتــاق بازرگانــی ایــران در ســال 1399 تاکیــدی بــر ایــن مدعــا 
اســت چراکــه ایــن رتبــه بــدان معناســت کــه اســتصنا »دارای بلــوغ ســازمانی و جایــگاه تثبیــت شــده در صنعــت«  

مــی باشــد.
ــز نمــوده،  حضــور طیــف  ــه ســایر تشــکلهای مشــابه متمای یکــی دیگــر از ویژگیهایــی کــه اســتصنا را نســبت ب
وســیعی از ســازندگان برتــر ایــن حــوزه بــه عنــوان اعضــای آن اســت،  کــه طبــق آخریــن برآوردهــای بعمــل آمــده،  

تــوان پاســخگویی بــه بیــش از 85 درصــد از نیازمندیهــای صنعــت نفــت ،گاز و پتروشــیمی را داراســت.
ــن اعضــای ارزشــمند خالصــه ای از اطالعــات شــرکتها ی فعــال اســتصنا آمــده  ــا ای در ادامــه جهــت آشــنایی ب

اســت .
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Email تلفن دفتر مرکزی محصول نام شرکت ردیف

info@gssvalve.com 22257472 شیرآالت نفت ، گاز ، و پتروشیمي گسترش شیر سازي 1

info@iivco.org 88736766 اتصاالت - لرزه گیر - شیلنگ -صنایع پالستیکی ارتعاشات صنعتي ایران 2

info@asiajuleh.com
041-35544872

گریس و روغن شرکت آسیا ژوله  3

info@akhgarsteel.ir 031-37607850-5 فوالد اخگر اصفهان  ریخته گری انواع قطعات و فوالدهای آلیاژی ۴

merahimi@energychem.com 22055253 مواد شیمیایی و افزودنی  شرکت شیمیایي انرژي سمنان  ۵

info@kci.co.ir
22669500

انواع کابل صنایع کابل کرمان  6

info@meshiran.com 88530825 تولید انواع شبکه های پلیمری مشیران شبکه  7

tehransakkoo@yahoo.com 86036715 تجهیزات ثابت آزمایشگاهی، سکوبندی و میزبندی تهران سکو  8

info@psigroupind.com
88788100 پمپ و الکترو پمپ پمپیران-صنایع پمپ ساري ایران  9

info@karizab.com 88401738  تجهیزات تصفیه آب و فاضالب، مواد شیمیایی ضد
رسوب و خوردگی-کیت های سنجش

کاریزاب  1۰

khaniranco@gmail.com 77710061 طراحی و ساخت مبدل های حرارتی و مخازن 
تحت فشار

صنایع تولیدي خانیران مبدل  11

info@pashmesangiran.ir 88809529 پشم سنگ پشم سنگ ایران  12

info@ementash.com 031-36673337 مواد شیمیایی اطفا حریق- مواد شیمیایی حفاری ایمن تاش سپاهان  13

info@behranmobaddel.com 36424575
طراحی، تهیه و نصب تجهیزات مکانیکی تاسیسات بهران مبدل  1۴

info@abanaircooler.com 071-36433000 کولر هوایی )مبدل حرارتی هوای سرد( کولر هوایي آبان  1۵

info@parsvacuum.com 66801373 پمپ - بلوئر هوا و کمپرسور  واکیوم پارس  16

info@parstechnic.com 88729550
طراحی، ساخت و نصب تجهیزات صنعت نفت و 

گاز و پتروشیمی و نیروگاهی
پارس تک پترو شریف  17

info@jdevs.com 77455001 تجهیزات نفت گاز پتروشیمی جهاد دانشگاهي علم و صنعت  18

info@negahbanfire.com 22630120
تجهیزات آتش نشانی نگهبان_گسترش خدمات ایمني و 

آتش نشاني 
19

info@gitiassa.com 031-33802497 رنگ و پوشش های صنعتی تولیدي صنعتي و شیمیایي گیتي اسا  2۰

neev@neevco.net 026-33266097 پمپ و شیرآالت ماشین سازي نیو  22

info@travisiran.com 88723020
مواد شیمیایی تراویس ایران  23

info@novin-niroo.com 29730000 تجهیزات هیدرومکانیکال- سازه های فلزی 
سنگین - خطوط انتقال آب وتصفیه خانه

فن اوران نوین نیرو  2۴

فصلنامه تخصصی سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران-شامره 2- پاییز 1400
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Email تلفن دفتر مرکزی محصول نام شرکت ردیف

Info@chemicaltasfyeh.com 022-49013000 مواد شیمایی شیمیایي تصفیه 2۵

office@gas-souzan.com 031-42499061-9
رگوالتور گاز خانگی و صنعتی ،کنتورگاز خانگی 
و صنعتی، تجهیزات انتقال گاز، شیرهای گاز، 

ایستگاه تقلیل فشار گاز

تولیدي و صنعتي گازسوزان  26

sales@mavadkaran.com 026-36196000 پره توربین مهندسي موادکاران  27

info@sangansanat.com 56230420
فشار سنج و دما سنج صنعتی سنگان صنعت 28

info@pichms.com 041-36371134 پیچ و مهره صنعتی پیچ و مهره سازان صنعتي 29

contact@ama-co.com 44983939
لول کنرتل - تله بخار - کنرتل ولو آذر سام)عیوض تکنیک(  3۰

info@toospayvand.com 22257474
انواع اتصاالت  توس پیوند  31

info@ikpt.ir 26290762 لوله های بدون درز - تیوب لوله های دقیق کاوه ایرانیان  32

amolcarborundom@yahoo.com
011-43115510 مواد شیمیایی و کاتالیستها ، طراحی و مشاوره 

انواع کوره های حراتی.

آمل کربراندوم  33

info@sabacrane.com 44000507-8 جرثقیل سقفی، مونو ریل ، دروازه ای ، ستونی ، 

سیم بکسلی و زنجیری

مهنديس سديد کاران صبا  3۴

info@sanginkar.com 88778240-41 خودروهای آتش نشانی، امداد نجات و فرودگاهی 

- نردبان آتش نشانی- پمپ و تجهیزات آتش نشانی
سنگین کار صنعت  3۵

neda@nedaco.com 88611910
اتوماسیون صنعتی نوین دانش آینده)گروه صنعتي ندا(  36

info@pidemco.com 46830200 مبدلهای حرارتی،مخازن تحت فشار؛برج،ستون،کوره 

های صنعتی
پیدمکو 37

info@gpeco.com 88513495 تجهیزات مخازن ذخیره سازی - تجهیزات بازوهای 

بارگیری دریایی و فراساحل 
پترو انرژي خلیج فارس  38

info@irnnco.com 7-40443506
توربین های بخار -پمپ - پکیج لوب اویل- پکیج 

توربو پمپ
نصب نیروي ایران  39

porsoo@porsoo.ir 83837000 منابع تغذیه شامل انواع یو پی اس، شارژر، اینورتر، 

باتری و تابلو توزیع برق
صنایع پرسو الکترونیک  ۴۰

sales@kimiafaravar.ir 88825541
گسکت های صنعتی, وارشهای فلزی کیمیا فراور صنعت  ۴1

info@peic.com 22277070
رشکت مادر تخصصی صنایع تجهیزات نفت  ۴2

gazabco@yahoo.com 88860898 لوله - اتصاالت - شیرآالت مهندسي بازرگاني گازاب کاال  ۴3

info@sabafarinco.com 041-32466150
اینرتکولر ،افرتکولر و اویل کولر کمپرسور صبافرین  ۴۴

info@Qeshmvoltage.com 66733040 تجهیزات برق صنعتی، اتوماسیون صنعتی و 

ابزاردقیق
قشم ولتاژ  ۴۵

info@farassan.org 88778620  Glass Reinforced Polymer Pipe) لوله های

)GRP
تولیدي صنعتي فراسان ۴6

arkangas@arkangas.com 77251862
گازهای صنعتی ارکان گاز ۴7
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Email تلفن دفتر مرکزی محصول نام شرکت ردیف

mail@panid.com 88049697
طراحی، ساخت تجهیزات صنعت نفت، گاز، پرتوشیمی 

و نیروگاهی
مهندسي پانید  ۴8

info@taban-foolad.com اتصاالت   024-32221212 تابان فوالد زنجان  ۴9

mail@ppkco.com 22542000 پیچ و مهره صنعتی پوالد پیچ کار  ۵۰

RSCO@watertekno.com 88106161
مواد شیمیایی رسوبگري  ۵1

info@turbinemachine.com 41457000 روتورهای دوار ،تولید و ساخت توربین های گاز ،بخار و 

انواع کمپرسورها 
توربین ماشین خاورمیانه  ۵2

maleki@fatehgroup.com 88609322
طراحی و ساخت تجهیزات ثابت صنعت نفت فاتح صنعت کیمیا  ۵3

ifno@pishgam-ied.com "77731020
شیرآالت صنعتی طراحان تجهیزات صنعتي پیشگام  ۵۴

gharbflange@gmail.com 22229957 فلنج غرب فلنج  ۵۵

info@gitalco.com 88880967
 باسداکت های فشار ضعیف ومتوسط - ترانکینگ های 

فلزی · پارتیشن های ترانکینگ دار
ژیتال  ۵6

moonlightg2000@yahoo.com 88521098 شیرآالت حفاری صنعت نفت مهنديس حفار چاه جنوب  ۵7

info@emmc.ir 88778912 تجهیزات صنعت نفت کارخانجات ماشین سازي اصفهان  ۵8

info@nikoilgas.com 88826073
طراحي و ساخت تجهيزات برودت صنعتي ، تهويه 

مطبوع
برودتي حرارتي نیک  ۵9

shahrokhi_group@ymail.com 77862700 دمپر و دریچه هوا موسسه فني شاهرخ  6۰

info@pilary.com 88501184 آب بندهای مکانیکی پیالري گستر  61

marjan.ahanj@behta.ir 26602550
وارشهای صنعتی - گسکت صنایع واشر سازي بهتا  62

info@godazesh.co.ir 086-34132005 شیرآالت صنعتی شیر سازي گدازش  63

info@scfc.ir 22761129
الياف فله، پتوي رساميکي،  بردهاي رساميکي ، مدول 

رساميکي، مند وکاغذ رساميکي ،چسب و کوتينگ حراريت
الیاف سرامیک سپید  6۴

info@ficovalves.com 086-34130333
شیرآالت صنعتی شیر سازي پترو فجر مرکزي  6۵

info@atashbas.com 88510790 فوم و پودر اطفا حریق - سیستم کفساز هوای فرشده صنایع اتش بس پارس  66

info@mapsaeng.com 43649000
مدیریت پروژه های صنعتی نفت،پرتوشیمی،پاالیشگاهی، 

نیروگاهی 
مدیریت پروژه هاي صنعتي ابدال 67

info@hpogc.com 22615969 تجهیزات نفت گاز پرتوشیمی همراه پوشش 68

info@hamoon-gs.com 88534673 مشاوره،طراحی،نظارت خطوط انتقال نفت،گاز،پرتوشیمی هامون گستر صنعت 69

info@iei-co.com 88778892
 HSE خدمات بازرسی فنی کاال و پروژه ها ، خدمات بازرسي مهندسي و صنعتي ایران 7۰

فصلنامه تخصصی سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران-شامره 2- پاییز 1400
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Email تلفن دفتر مرکزی محصول نام شرکت ردیف

info@yazdcable.com 22012211
انواع کابل های قدرت، ابزار دقیق، کشتی ، ضد آتش 

و تلفن
سیم و کابل یزد  71

info@asiainstrumentsltd.com 026-33266081 طراح و سازنده سیستمهای میترینگ  اسیا ابزار دقیق  72

info@parsjahd.com 88601024 تجهیزات کنترل ، ابزار دقیق و برق پارس جهد  73

info@bhc.ir 031-45643591
بازوهای بارگیری و تخلیه، شیرآالت، جک،  اتصاالت گروه صنعتي بهسازان بازو  7۴

info@sariak.com 88733812 سیستمهای ارتباطی ، اطفا حریق، نظارت الکترونیکی
)Electronic Surveillance)

ساریاک  7۵

tahaghalebtoos@yahoo.com 051-35410445  طراحی و ساخت مبدل های حرارتی - خدمات
آزمایشگاهی پلیمر

پژوهشي صنعتي طاها قالب توس  76

info@petrogasparsa.com 66437851
قطعات و تجهیزات صنعت نفت پترو گاز پارسا  77

info@saravanmfg.com 26212580 تهویه مطبوع و سیمستمهای سرمایشی و گرمایشی صنايع تهويه ساراوان  78

info@azarpajouhan.com 88702520 ایستگاه اندازه گیری و تقلیل فشار گاز - اسکرابر-فیلتر-
بودار کننده گاز مهنديس آذر پژوهان انديش 

79

info@loydco.com 086-33553254  تجهیزات تحت فشار، بویلرهای واتر تیوب- مبدل های
حرارتی صنعتی

مهنديس لويد تهران  8۰

info@shahrokhi.com 77703388 دمپرهای کانال و لوورها. ماسه گیر - صداگیر کارخانجات صنعتي شاهرخي  81

info@asiaslagwool.com 031-42290175
پشم نسوز - عایق های صوتی - عایق های حراراتی پشم سربار آسیا  82

info@arvinandozan.com 086-42345426 شیرآالت صنعتی اروین اندوزان ساوه  83

info@parsinco.ir 031-36278677 انواع رنگ و پوشش پارسین کیان وزین  8۴

info@ronass.com 88841081
انواع رنگ و پوشش تولید شیمیایي روناس  8۵

info@mehrtashco.com 031-33035 مواد شیمیایی و روانکارهای صنعتی مهرتاش سپاهان  86

info@venan-co.com 88751158  طراح و سازنده ایستگاه های تقلیل و اندازه گیری فشار
گاز

فنی مهندسی ونان  87

info@abharcable.com 81930000
انواع کابل های قدرت، کنترل و ابزار دقیق سيم و کابل ابهر  88

info@eshteal-arak.com 086-34131213  تجهیزات جانبی دیگهای بخار ,فایر تیوپ , آب گرم و
 روغن داغ

صنایع اشتعال اراک  89

info@shahriyar-bearings.co.ir 46833061 ساخت و بازسازی انواع یاتاقان سازه هاي یاتاقان شهریار  9۰

aydarezaeinejad@yahoo.com 22683771 پوشش های ضد حریق گیالن میکا  91

Commercial@bjeng1.com 061-32907045  انواع شیرآالت خطوط لوله، پاالیشگاهی، سرچاهی و
تجهیزات سرچاهی

بهسازان جنوب  92

info@sepahan.com
88739010

انواع لوله و پروفیل های فوالدی گروه صنعتي سپاهان  93
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pumpaj_co@yahoo.com 083-34270533 پمپ - قطعات پمپ ، توربین و کمپرسور پمپاژ کرمانشاه 
9۴

info@ptsbrand.com 031-42696220 شیرآالت صنعتی پترو تجهیز سپاهان  9۵

jahanayeghpars@yahoo.com 031-42290677 جهان عایق پارس  انواع عایق حرارتی گرم و  سرد 96

info@enerzhy.com 031-45837431 سازنده انواع مکانیکال سیل، پمپ و قطعات پمپ ها انرژي و کار سپاهان  97

info@royantajhizcom 88752714 تجهیزات حرارتی و برودتی رویال تجهیز جم  98

info@wetco.co 22274015 طراحي ، ساخت و نصب تجهیزات سرچاهي فناوري سرچاهي وتکو  99

info@sahanddour.co 031-45838250 انواع گیربکس سهند دور  1۰۰

info@hatco.ir 66900400 انواع کمپرسور هوا ابزار تهران  1۰1

sales_eng@sazand-co.com
88723795 مولدهای برق دیزلی و گازی مهندسي سازند  1۰2

info@api.co.ir 66901030  انواع روغنهای صنعتی ، گریس های تخصصی ، ابزار و
گریس پمپ های فشار قوی

ارین پترو ایده  1۰3

info@namdaran.ir 88522258 تجهیزات نفت گاز پتروشیمی صنایع پترو گاز نامداران  1۰۴

l.zaremoradi@petrostructure.com 44664140
تجهیزات نفت گاز پتروشیمی پترو سازه بین الملل آرام  1۰۵

parselectrode@gmail.com 88890689  الکترود جوشکاری روکش دار، سیم جوش با گاز 
محافظ و پودرهای روکش الکترود

تولیدي الکترود پارس  1۰6

andishe.shomal90@gmail.com 013-33690091 فیلتر های هوا - روغن - گاز - مایعات ماشین سازي اندیشه شمال  1۰7

info@farinehmachine.com 44024051
طراحی،ساخت و نصب انواع سیستمهای انتقال مواد فرینه ماشین  1۰8

info@nitcompany.ir 56234205  خدمات مهندسی ساخت،تعمیرات اساسی و نوسازی
ماشین آالت دوار

توربین سازان نیکان  1۰9

info@mabnapisheh.com 76216926 هیتر -  المنت- کابل حرارتی - فین مبنا پیشه  11۰

info@toosvemmtec.com 051-35412450
فلومتر توربینی گاز توس ومتک  111

office@cgc-co.com 88601481 انواع کمپرسور سازنده توربو کمپرسور  112

info@sazehgohar.com 66341328  مشاوره ، طراحی ،  نظارت فنی ، اجرا ، نگهداری و تعمیر
خطوط انتقال برق

سازه گهر کاوه ایرانیان  113

petropoysh@petropoyesh.com 22568653
مواد شیمیایی پترو پویش کیمیا  11۴

info@ksp-ig.com 88345570  PLC بسته تزریق مواد شیمیایی ،کنترلی مبتنی
، عملگر، پمپ ، شیر آالت صنعتی

کندر صنعت پارتیان  11۵

Marketing@Mapnablade.com 81981830 مهندسي و ساخت پره توربي مهندسي و ساخت پره توربین 
مپنا

116
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tsf@tsfco.com 88061471 تولید انواع قطعات ریخته گری فوالدی و چدن های آلیاژی ریخته گري فوالد طبرستان  117

petrokavirasia@yahoo.com 26424604 اسید کاری چاه های نفت و گاز پترو کویر آسیا  118

info@havayar.com 88202424 کمپرسور- تجهیزات دوار- دستگاههای تولید گاز شرکت هوایار  119

paramis.rw@gmail.com 031-42266200 عایق های صوتی - عایق های حراراتی-پشم سنگ پشم سنگ پارمیس  12۰

waromir@warom.com 26303642
ایرانیان وارم گروه انزلي  تجهیزات الکتریکي ضد انفجار 121

sales@aiv-group.com 88972909 شیرآالت صنعتی - عملگر شیرهاي صنعتي اردبیل  122

Pichetesalpars@gmail.com 88174060 پیچ، مهره، استاد بولت، انکر بولت پيچ اتصال پارس  123

info@tieco.ir 44925112
 مهندسی، تامین، ساخت ، نصب و راه اندازی تجهیزات

صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
نوآوران تک ساز صنعت  12۴

info@faranasooz.com 035-37272465  تولید نسوزهای ویژه و خاص ازجمله جرم های کم سیمان،
فوق کم سیمان و بدون سیمان و قطعات ویژه نسوز

فرانسوز يزد  12۵

info@tavanafzar.com 88776277  طراحی، ساخت، تامین تجهیزات، افزایش ظرفیت، نصب و
 راه اندازی برج های خنک کننده صنعتی

توان افزار  126

info@parslian.com 22604872
مواد شیمیایی پارس لیان  127

info@mapnaec.com 026-36638001  طراحی ، تأمین مالی ، ساخت ، بهره برداری و نگهداری
 تجهیزات برق و کنترل مدرن

مهندسي ساخت و برق مپنا  128

info@aitco.ir 88939554 حفاظت کاتدی - مکانیکال سیل مخازن مهندسي اتبین استا  129

commercial@mashadsadra.
com

051-38446615 ساخت لوله، اتصاالت، مخازن و پروفیل های کامپوزیتی مشهد صدرا  13۰

mailbox@mapnabe.com 27583900  طراحي، تامین، ساخت، نصب و راه اندازي انواع بویلرهاو
تجهیزات جانبي

مهندسي و ساخت بویلر مپنا  131

info@hedcoint.com 071-32136524
ظارت بر ساخت و نصب و راه اندازی طراحي همپا انرژي  132

marketing@mojan.ir 27457 رشکت مهنديس اب و فاضالب  موجان  تجهیزات آب و فاضالب 133

parsregulator@yahoo.com 88832250 رگوالتور - شیر - لوله - اتصاالت پارس رگوالتور  13۴

petrofann@yahoo.com 031-36277603
 طراحی ، تهـیه و ســاخـت تجهیــزات - سـاخت و

اجراي تصفیه خانه ها
پترو فن آوران آپادانا  13۵

shomal@shomal.com 22541212 ماشین آالت بسته بندی ماشین سازي پیروز  136

sales@paanir.com 65611758 پارت اریا نیرو پانیر  انواع یاتاقان ها -  البیرنت سیل ها 137

info@radmancorp.com 88088712 تجهیزات صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی بهبود فرایند رادمان  138

info@klevers-aryana.com 88209706  طراحی و مهندسی، تامین، ساخت و نصب عایق های
صنعتی انعطاف پذیر حرارتی

کلورز آریانا 139
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info@amakco.com 88532715
شارژر - باطری - یو اس پی آماک کوشا  1۴۰

info@iosk.org 071-37175130 مشاوره در زمینه نفت اویل فیلد سوپالي کیش  1۴1

info@turbinearkan.com 88364413 طراحی، مهندسی، تست و ارتقاء ماشین های دوار توربین ارکان ایرانیان  1۴2

info@fpg-co.com 55411310
پیچ - مهره - خدمات پوشش دهی فراسازان پیچ گستر  1۴3

info@kianwasher.com 051-33564115 تولید واشر آالت صنعتی کیان واشر شرق  1۴۴

info@alborzturbine.com 81986205 خدمات و تامین قطعات توربین های گازی مهندسي و پشتیباني البرز توربین  1۴۵

info@mapnaturbine.com 026-36184001
پره توربین های گازی... مهندسي وساخت توربین مپنا)توگا(  1۴6

info@tep.co.ir 26310655  یوپی اس سه فاز و تک فاز، باتری شارژر و 
رکتیفایر، اینورتر، کانورتر، جی پی یو و انواع باتری

توان الکتریک پویش  1۴7

gas-oil@arvintabriz.com
88812707 قطعات و تجهیزات صنعت نفت مرکز تحقیقات صنعتي آروین تبریز  1۴8

info@kpe-co.com 88664470 قطعات و تجهیزات صنعت نفت کیمیا پترو گاز ایلیا  1۴9

info@alborzcable.ir 88733741  تولید سیم و کابل فشار، ضعیف، متوسط، قوي و
مخابراتي

کابل البرز  1۵۰

sales@egc.ir 081-32545401   رگوالتور - کنتور آب -  کنتور گاز - تجهیزات
تست و کالیبراسیون

کنترل گاز اکباتان  1۵1

info@bornagodaz.com 56236590 آندهای حفاظت کاتدیک برنا گداز  1۵2

info@samin.com 77336027 شیر سازي سامین  شیراالت برنجی ساختمانی و صنعتی 1۵3

info@kflex.ir 22713555
 زمینه مشاوره، فروش و نصب عایق های برودتی،

 حرارتی
سانا عایق  1۵۴

sales@natib.com 88891000  تجهیزات برق صنعتی ضد انفجار ، ضد آتش ، ضد
 آب و غبار

تولیدي و مهندسي تجهیزات تامین برق 1۵۵

info@ksj.com 26219052 تجهیزات صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی کمک صنعت جنوب  1۵6

info@cvkvalve.com 22919825
شیرآالت صنعتی کاسپني شري کادوس  1۵7

kd@ittco.ir 55409742 پیچ و مهره صنعتی نیکان تک ایرانیان  1۵8

info@cdieco.com 88654599 عایق حرارتی و برودتی - ساندویچ پانل مهندسي صنعت دوام شیمي  1۵9

info@venusan.co 44306005
مجری سازه های بتنی و فلزی مهندسي و ساخت نوسان  16۰

info@jarfsanat.ir 40449510 تجهیزات آب بندی پمپ و کمپرسور ژرف صنعت خاورمیانه  161

office8@rastagroup.net 88308067 شیرآالت صنعتی توليدي و گسرتش شريهاي صنعتي رستا 

گروه
162
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info@mangan-co.com 66803364  جرثقیلهای زرافه ای -برجهای تخلیه - تجهیزات معدن-
فن,بلوور,مشعل,خشک کن های صنعتی

ماشین سازي منگان  163

info@kalotabhar.com 88018659  سیستمهای ارتینگ ، صاعقه گیر و تجهیزات حفاظت 
 در برابر صاعقه

کالوت ابهر  16۴

info@pooladvarzan.com 6773235
تجهیزات نفت گاز پتروشیمی پوالد ورزان کیمیا  16۵

info@aradsanatmahan.com 88223218 مواد شیمیایی آراد صنعت ماهان  166

info@jep-co.com 051-37138950 مهره - واشر - بولت فالت انرژي جم  167

sales@jemcomotor.ir 77531993
الکتروموتور جمکو  168

info@sppc.ir 88773124  پوشش های سطح خارجی و داخلی لوله و اتصاالت
فوالدی

لوله و پوست سلفچگان  169

info@hajirsanat.com 77800090  یو پی اس ، یو پی اس سه فاز ، استابالیزر، 
شارژرهای صنعتی و باتری

هژیر صنعت  17۰

info@duman-co.ir 041-34470255 تجهیزات نفت گاز پتروشیمی مهندسي سطح دومان  171

info@aryabaron.com 051-36228800
 ساندویچ پانل، درب  - کانکس، - ساختمان پیش ساخته

- کانال پیش عایق شده
اریا بارون توس  172

info@ranganfar.com 88613776 رنگهای صنعتی رنگان فر 
173

info@kharazmi-rt.com 026-36108128 کاتالیستهای پاالیشگاهی ، پتروشیمی و صنایع گسترش فناوري خوارزمي  17۴

info@golnoor.com 031-32201157 برق و روشنایی گلنور  17۵

miadsanatkooshan@yahoo.com 22118554  محصوالت الستیکی، پالستیکی پلی اورتان و ترکیب
فلز و الستیک

میعاد صنعت کوشان  176

info@ipr-co.org 026-36195000 تعمیر تجهیزات نیروگاهی تعمیرات نیروگاهي ایران  177

info@tavanomran.com 88826547
محصوالت برقی ضد انفجار توان عمران صنعت  178

Reza.talebi@lloyd-alman.com 83823000  بارزسی -  ارزیابی - مشاروه - صدور گواهینامه -بیمه و
سیستمهای کیفیت

لوید المان کیش  179

manager@kimiatarabepars.com 33285273 انواع گسکت های صنعتی کيمي تراب پارس  18۰

info@safatco.com 035-37263561  تعمیر ونگهداری توربین های صنعتی و نیروگاهی و
 ساخت بازسازی یاتاقان ها

صافات انرژي یزد  181

headoffice@roshdsanatniroo.com 88701740 الکتروموتور رشد صنعت نیرو 
182

info@betaenggroup.com 96667264 پوشش های محافظتی  بهسازان توسعه آرمان  183

info@mazinoor.com 011-32270701 برق و روشنایی مازي نور  18۴

info@turbosealtech.com 44545144
تجهیزات آب بندی - مکانیکال سیل - کوپلینگ - 

فیلتر
توربو سیل 18۵
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info@panadplastic.com 229263۴3 بشکه های صنعتی پناد پالستیک  186

parsnickel@parsnickel.com 228۴1۰2۵ مواد و خدمات مورد نیاز در صنعت آبکاری پارس نیکل  187

arkanmata95@yahoo.com ۰26-378۵۰۴۰۰
گریتینگ ارکان متاع فلز  188

info@payeshco.com
887۰۵۵۵6

حفاظت کاتدی - پاییش خوردگی پایش صنعت نوین  189

info@packmanco.com 88739۰7۵ تجهیزات صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی تاسیات پاکمن  19۰

info@farazayeghzarrin.ir ۰31-۴269۵23۰
پشم سنگ فراز عایق زرین  191

office2@tapcoglobal.com ۴۴1۵68۰2 فن - بلوور - کمرسور تجهیز ارگ پارسیان )تاپکو(  192

pakfan.info@gmail.com 888۰۰6۴9 تجهیزات صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی پاک فن بخار  193

info@apadanapetro.com
88336671  ایستگاه های تقلیل فشار گاز و تجهیزات مربوطه، مخازن تحت

فشار
آپادانا پترو فرایند  19۴

sales@sandroos.com ۴2892۰۰۰ سیستم های آناالیزر و میترینگ مایعات و گازها سندروس صنعت  19۵

info@mehransard.com 86۰3۰2۰9 کانکس و کانتینر مهران سرد  196

info@gsse-co.com ۰31-376۰7۴78 شیرآالت صنعتی - عملگر - رگالتور سازندگان اسپادانا  197

Kooshaturbo@yahoo.com ۰31-۴26962۰۰  نصب، راه اندازي و تعمیرات کمپرسورهاي گریز از مرکز -
قطعات پمپ - توربین و کمپرسور

کوشا توربو کمپرسور  198

info@atraseal.com 8817۴76۵ گسکت - اورینگ - پکینگ - واشرهای صنعتی آترا سیل صنعت  199

info@hg-in.com 662881۰۵
پمپ - سانتریفیوژ دکانتر.. همگام صنعت ایستا اهواز  2۰۰

info@hilavis.com 8898۰22۵ تجهیزات صنعت نفت ، گاز و پتروشیمی هیالویس آرینا  2۰1

info@raddarco.com 77۵28383 شیراالت صنعتی - پمپ - مشعل -  قطعات تولیدي راددار 2۰2

info@nikacompressor.com ۵6276823 قطعات کمپرسور نیکا کمپرسور  2۰3

info@subtek.ir 261۴۰73۴ طراحی، تأمین و یکپارچه سازی سیستم های کنترل صنعتی سابتک کیش  2۰۴

info@farbvalve.com 8963۰
شیرآالت صنعتی شرکت فاراب  2۰۵

edaneshvar@fidarcompany.
com 88۰۵۴۵7۴

شیرآالت صنعتی توسعه تجهیزات صنایع 
فیدار 

2۰6

info@dorfakco.com ۰13-3369۰8۵6 فیلترهای توربین و کمپرسور-  فیلتر روغن ، سوخت و گاز پترو پاالیش درفک  2۰7

www.mbaco.co 227۰9738
مواد شیمیایی محافظان بهبود آب  2۰8
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aryaseal110888@gmail.com 081-32569298 مکانیکال سیل آریا سیل پارت 
2۰9

reza.complex@yahoo.com 071-37744461 جرثقیلهای سقفی, دروازه ای , بازوئی  محمد کالني)مجتمع صنعتي رضا(  21۰

info@gastechiran.com 22656401 مهندسی و تامین تجهیزات و پکیج های فرایندی  گازتک ایرانیان  211

info@sadramahan.com 88662914 شیرآالت صنعتی صدرا ماهان پارسیان  212

info@ipsadel.ir 88907183 شیرآالت صنعتی - رگالتور- سیستم های حفاظتی زلزله ایمن پیشرو صنعت عادل  213

info@efsaco.com 031-36644734  فشار سنج لوله بوردون ، اختالف فـشارسنج ، دماسنج بی
متال - تجهیزات اندازه گیری

تجهیزات فراصنعت ارمان 21۴

info@hydropars.co.ir 42827
تصفیه آب و فاضالب، پمپ های تزریق و انتقال مواد 
شیمیایی، پکیج های آماده سازی، فیلتراسیون سیاالت 

هیدرو پارس  21۵

info@amvaje-abi.ir 88966584 تجهیزات الکترونیک صنعت الکترونیک امواج ابي  216

info@fepco.org 071-32260020 مشاوره صنعت نفت گاز و پتروشیمی فن کاوان انرژي پویا 
217

info@metalican.ir 88672486 شیلنگ - اتصاالت شرکت سهامي خاص متالیکان  218

qa@motogen.com 88846013 الکتروموتور - الکترو پمپ موتوژن  219

info@atifam.com 88514352
رنگ وپوششهای صنعتی  و ساختمانی اتي فام پایدار  22۰

info@sinacontrol.com 071-32320162 پکیج های فرآیندی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی سینا کنترل شیراز  221

info@akhgarsteel.ir 031-37607850  لوله های رفرمر و تیوب ها و اتصاالت واحدهای احیای فوالد
سازی

صنایع آلیاژي پیشرو سپاهان  222

info@fna-company.com 031-36624672
جایگاه توزیع سوخت-خوودرو سوخت رسان  فن آوران نفت ابزار نقش جهان  223

info@nahrab.net 27640 شیرآالت صنعتی و اتصاالت نهراب گستر اشتهارد  22۴

marketing@jdsharif.ac.ir 66075011 تجهیزات نفت گاز پتروشیمی جهاد دانشگاهي صنعتي شریف  22۵

nikootarhsazan@gmail.com 031-36280271
ریخته گری - ساخت ، تعمیر و بازسازی تجهیزات نيکو طرح سازان سپاهان  226

info@pcheme.com 44261964 مواد شمیمایی پرسا شیمي اکسیر کیمیا  227

info@havayarcontrol.com 88202424 سیستم کنترل و مانیتورینگ شرکت هوایار کنترل پیشرو  228

info@ayasanatco.com 031-42366050
تجهیزات نفت گاز پتروشیمی مهندسي پایا صنعت تیران  229

info@novincomposite.com 051-32400340 لوله، اتصاالت، مخازن  - چسب اپوکسی نوین کامپوزیت صدرا  23۰

info@tabaservice.com 75041000 تجهیزات نفت گاز پتروشیمی مهندسي و خدمات ایفا صنعت تابا  231
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s.saboorian@sanatrayanpars.com ۵892۴
باتری - یو پی اس تولیدي و بازرگاني صنعت رایان پارس  232

faraz.mahanco@gmail.com 328871۵ فراز ماهان عایق پایداري  عایق االستمریک 233

info@pars-pardaz.com 267۰۰239 فناوری اطالعات پارس پرداز  23۴

mfs@mfs-co.com ۴۴222۴1۵ تجهیزات نفت گاز پتروشیمی طراحي و تولیدي مصنوعات فلزي سنگین  23۵

info@taban-niroo.com
88۰۵8276 مقره های کامپوزیت تابان نیرو شیراز 

236

dabirkhane@istt.ir ۰31-338717۴3 تجهیزات صنعت، نفت، گازو پتروشیمی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان  237

sales@jonoobgroup.org 883719۰۰ ماستیک ها ، افزودنی های بتن ، آببندی 
و ترمیم، پوشش خطوط لوله و .... 

مهندسي پلیگام پوشش هاي محافظتي جنوب  238

info@lulehgostar.com 8831227۵ تولید لوله های بدون درز کیسینگ و 
تیوبینگ و ...

لوله گستر اسفراین  239

info@mehand.ir ۴۴۵۴33۴۴ یونیت های تست هیدرواستاتیک- میز 
تست شیرآالت صنعتی و... مهندسي مهند هیدرولیک 

2۴۰

info@asalara.com 88781223 شیرآالت صنعتی آسال آرا 
2۴1

info@tamkar.com ۰31-۴۵836۰71 تجهیزات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کارخانجات صنعتي تامکار 
2۴2

info@bermyco.com 26212۴2۰ ساخت انواع خودروهای آتش نشانی و 
کلیه تجهیزات وابسته

صنعت کاران برمي  2۴3

info@karonsar.com 8879۰86۴ اتصاالت، بیلوز ،  شیلنگهای خرطومی  فني مهندسي کارونسر  2۴۴

info@technotarco.com 6679۴8۰1 دیسپنسرهای توزیع سوخت و جایگاه 
های سیارو جایگاه ثابت

تکنوتار  2۴۵

md@psmsite.com 22171897
 استاد بولت ومهره های خاص صنایع 

نفت و گاز و پتروشیمی و...   پارت سازي مشهد
2۴6

info@iasco.ir 8832262۵ تولید انواع فوالد آلیاژی  فوالد الیاژي ایران
2۴7

a.gardooni@havasaz.com 887۵۴91۰  ساخت،راه اندازی دستگاههاي تهویه 
مطبوع

تولیدي و صنعتي هواساز  2۴8

info@alvanpaint.com 888۴7۴۴۴ انواع پوشش هاي صنعتي  تعاوني تولید و رنگ زرین الوان  2۴9

office@iranglasswool.com 26292178 انواع عایق های حرارتی و رطوبتی پشم شیشه ایران  2۵۰
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info@borna-co.com ۵۵۵۴۴۰۰۰
تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی برنا الکترونیک  2۵1

info@imentiar.com 88۰۰98۵8 تجهیزات ایمنی و آتش نشانی و.... مهندسي ایمن تیار  2۵2

info@mapnanyp.com 23۵3۴۴۰۰ تولید کننده انواع مخازن و اسکلت فلزی نیر پارس  2۵3

t.abbaszadegan@godakhtar.co.ir
8179221

شیرآالت صنعتی گروه توسعه و صنایع نوسازي 
گداختار 

2۵۴

contact@ama-co.com ۴۴983939 صنعتي آما  انواع الکترود- مفتولهاي جوشکاري و... 2۵۵

m.shahvar@parspangan.com 2227۴929
شیرآالت صنعتی پارس پنگان  2۵6

info@kavoshjoosh.com
۴۴9۰1867

کاوش جوش  تولیدکننده مواد مصرفی جوشکاری اتوماتیک 2۵7

info@farakoh.ir 88618316 انواع خازن ، فیوزا ، فیلترهای هارمونیکو.. تجهیزات برقي فراکوه یزد  2۵8

info@turbinedar.com 88788867
تولید کننده مبدلهای حرارتی توربین دار  2۵9

info@cylindersazi.com 88781223 تامین کننده انواع ابزارهای درون چاهی 
نفت و...

سیلندر سازي تهران  26۰

info@ghatran-saveh.com 8883367۰  تولید اتصاالت پلی اتیلن بطریقه الکتروفیوژن
لوله های گاز و آبرسانی

قطران ساوه  261

iman_pars@yahoo.com 8896972۰
دیلوج اسکید - انواع شیر آالت و اتصاالت  

پایپینگو.... 
ایمن پارس  262

sales@parsseal.com ۴۴۵2۵23۰ سازنده سیستمهای آب بندی و مکانیکال بورگمن پارس  263

info@bksco.ir 882۴۵69۰ مهندسین مشاور در زمینه جوش ، بازرسی بهینه کاوش صنعت  26۴

info@kermantablo.com 82163۰۰۰
کرمان تابلو  طراح و سازنده سیستمهای کنترل, اتوماسیون 26۵

tarabgin1@gmail.com ۰31-378163۴۰ انواع عایق پتویي یا ایزوبالنکت عایق لوله اي تار ابگین  266

sales@bargco.com 262۰۰3۰۰ خدمات مهندسی سیستمهای سوپروایزری 
ماشینهای دوار

کامپیوتر برگ  267

info@pardisan-co.com ۰31-333777۰۰ ساخت و تولید انواع سیستم های مانیتورینگ مهندسي پردیسان رایانه  سیستم 
268

info@tasha-co.com 2266۰886 تجهیزات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ماشین سازي تاشا  269

info@savay.com 887۵1۰۰6 پیگ و کاپ و سیگنالر قطعات معادن از جنس 
پلی یورتان

صنایع پلي یورتان ساواي  27۰

sales@egp.co.ir
882۵۵79۰

طراحی و تولید اتصاالت انعطاف پذیر ارتعاش گستر پیمان  271

info@tavana-cps.com 6691۴1۵1 تولید پوششهاي ضد خوردگي خطوط لوله مهندسي حفاظت خطوط لوله توانا  272

info@baronco.com ۴۵6۴۴2۰8
ساخت کمپرسور هوا ، گاز و تجهیزات وابسته  بارون کمپرسور هواگاز 273
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info@gaharceram.com 88۵۰۵۴18 انواع سرامیک های صنعتی ضد اسید و.... تولیدی و تحقیقاتی گهر سرام  27۴

info@egpco.com 2297389۰ ابداع گران پدیده  انواع لفاف هاي آلومینیومي محافظ و ... 27۵

mail@yazd-electrode.com 2222۴6۴9 تولید کننده انواع مفتول و کابلهای فوالدی تولیدي و صنعتي الکترود یزد  276

info@wpdico.com 22۰۵613۵
 کاندوئیت,سینی و نردبان کابل,پایه های

روشنایی
پترو فوالد غرب  277

info@sanatgostarco.com 66۵69193 شیرآالت صنعتی صنعت گستر شایسته  278

jtrmco@gmail.com 88۴27۵1۰ کلمپ تعمیراتی، سولمات، کوپلینگ تعمیراتی تعمیر و نگهداري ماشین هاي دوار 
جنوب 

279

r-feghhi@hotmail.com ۰31-9۵۰2981۰ فیلتر کارتریج نقش جهان پاالیه  28۰

contact@irantablo.com 2269۵۴26 انواع تابلوهاي الکتریکي و .... ایران تابلو  281

factory@zendehroodco.com ۰31-۵2373323 انواع گریتینگ ) صفحات مشبک فلزی ( آبکاري و گالوانیزه زنده رود  282

marketing@armanenergytec.com ۰31-3۵72۰797 انواع مبدلهای حرارتی ، مخازن  آرمان انرژي تک  283

info@bastiran.com 887۴۵3۰۵ انواع بست و نگهدارنده های فلزی و پلیمری بستیران  28۴

info@arakrail.com ۰86-3۴1327۰۴
گریتینگ الکتروفورج، استیل، کامپوزیتی اراک ریل  28۵

e.s@micaelectrode.com 88722۰۵۰ انواع الکترود، سیم جوش جوشکاری و ... الکترود میکا )کارخانجات صنایع 
فلزي و میخ سازي پارس(

286

sales@kavehmobadel.com ۴۴981۰21  ایرکولر،شل اند تیوب ،مخازن تحت فشار و
مخازن ذخیره

کاوه مبدل  287

info@nasrmobtakeran.com ۰61-329۰7129
خدمات فني مهندسي نصر  قطعات حفاری درون چاهی و برون چاهی 288

office.behsazgroup@gmail.com ۰۵1-3۵۴13۰9۰ گروه صنعتي بهساز  انواع مخازن ، مبدل های حرارتی 289

office@taghtiran.ir 8896۵96۴ انواع مخازن تحت فشار و .... تقطیران کاشان  29۰

info@aas-co.ir 8833۵86۴ ،مهندسین مشاور و بازرسی مهندسین مشاور و بازرسي آریا 
آزمون صنعت 

291

dirgodaz_amol_ref@yahoo.com ۰11-۴۴2۰3996 انواع آجرهای ایزوله و فیلترهای سرامیکی صنایع دیر گداز امل  292

info@aic.ir ۰31-36693۴2۵ انواع کتیو آلومینا، الینرهای ضد سایش و.. سرامیک هاي اردکان  293

info@badrsystem.com ۴۴6۵91۰۰ تولید پره های توربین و سایر مهندسي بدر سیستم 
29۴

info@deco.co.ir ۰۵1-36232۵۰1 تجهیزات پاالیشگاه ها و ایستگاه های گاز مهندسي طوس هنگام)دکو(  29۵

parsakhgar@gmail.com 02188632810 سینی ونردبان کابل،کاندوئیت،گریتینگ مهندسي پارس اخگر  296
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info@nebraspumps.com 66۵۵1۴17 تامین انواع تجهیزات آتش نشانی پمپ سازان نپراس  297

sealsanat@yahoo.co.uk
2297712۴

گریس های آببندی و روانکاری شیراالت سیل صنعت رگا  298

info@vestuy.com 22876۰۴1 تولید کننده دیگ های بخار، آب داغ و .... صنایع وستوي  299

opetco@gmail.com ۴۴۴228۰۴
انواع میز تست شیرهای نفت و گاز و ... مهندسي فناوران پوالد اوژن  3۰۰

info@pentanechem.com
8837۰637

طراح و سازنده تجهیزات داخلی مخازن و ... صنایع پنتان شیمي  3۰1

info@kheradsanat.com 3۴13۵۴۰8 مهندسی و ساخت تجهیزات نفت و گاز خرد صنعت اروند  3۰2

info@hadidsa.com 762۰1۴33
تولید اتصاالت جوشی، فلنج و اتصال عایقی صنایع فوالدي حدیدسا  3۰3

info@azarkavin.com 22۴162۰8 آذز کاوین  فوم های آتش نشانی و فوم حفاری  3۰۴

info@psavalve.com 883۴8۰۵1 انواع شیرآالت، فلنج و اتصاالت پترو صنعت عادل  3۰۵

info@jahannoor.com 88۵3997۰
جهان نور  انواع چراغ هاي روشنایي، ضدانفجار و... 3۰6

info@mco.ir 8871۴69۰ سیم جوش زیرپودری و پودر جوش و ... صنعت تجارت مهر  3۰7

bahador@zafaran.net 22۰11۵61 درام گرانول سازی گروه صنعتي ظفران  3۰8

info@klingeran.co.ir 8872879۵
انواع گسکت،پکینگ،ورق آب بندی و ... کلینگران  3۰9

sanjeshgaran@gmail.com 88313919  کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری و ابزار
دقیق

سنجشگران نیرو انرژي  31۰

info@becafzar.com 22321۰۰۵ بک افزار  یو پی اس، باتری شارژر، اینورتر و.. 311

salehi_arw_co@yahoo.com
۰31-۴229۰217

تولید عایق های صوتی و حرارتی پشم سنگ پشم سنگ ویال  312

info@shahriarsteel.ir 88۵۰۰۰۵1  ساخت سازه های فلزی پروژه های نفت، گاز،
پتروشیمی

سازه هاي فلزي شهریار  313

abransanat@ymail.com 883۰3991  پمپهای سانتریفیوژ، قطعات یدکی تجهیزات 
دوار

آبران صنعت  31۴

info@sholehsanat.com
66۴۰۵8۵9

انواع مشعل  کوره های صنعتی و ... شعله صنعت  31۵

fafco@outlook.com ۰86-3۴13۴2۰8 انواع شیرهای اطمینان، کاهنده فشار و... فراور اذین فلز  316

info@abvaomran.com 77637681
یونیت های هوادهی صنایع آب و عمران ایران  317

info@sinacable.com
22919۵۵۰

انواع کابلهای قدرت، کنترل و ابزار دقیق... کابل سینا  318

rg@badran-co.com 6692217۰ قطعات کنترل سیاالت  بادران)تولید لوازم مدار پنوماتیک و 
هیدرولیک(
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info@zrbehroshd.com 663813۰6
طراح و تولیدکننده دستگاه ضدرسوب تعاوني و مهندسي الکترونیک بهرشد  32۰

info@issogc.com 2261۵969 تأمین تجهیزات درون چاهی،خدمات فنی و مهندسی ایران استیل ساخت  321

sales@sathaco.com ۴2362 تابلوهاي فشار ضعیف و متوسط،  باسداکتهاي هوایي تجهیزات برق و سیاالت فوالد 
ساتها 

322

info@alborztc.com ۴۴98۰۰1۰
قطعات و مجموعه های توربین های گازی و بخار توربین البرز پارس  323

Info@GreenMile.ir ۰71-323۰918۵ دستگاه های تخصصی تزریق مواد شیمیایی پتروشیمی مسیر سبز دلتا  32۴

info@pgpars.com ۴۴281۵31 حفاظت کاتدیک - مانیتورینگ پي جي پارس  32۵

info@kasravand.com
88212776

تجهیزات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مهندسي  و ساخت کسراوند  326

info@ped-co.com 88۵۰۵6۵3 تولیدکننده رشته تکمیلی درون چاهی، تجهیزات رانش بست انرژي پارسیان  327

info@aryask.com 88813۴61 طراح و تولید کننده پمپ های سانتریفیوژ اریا سپهر کیهان  328

info@hallalshimi.com
22۰3۵۰۴1

تولید انواع مواد شیمیایی حالل شیمي شکوهیه  329

Fea2838@gmail.com 776۵2838 فراز انرژي آسیا  نشت بند خشک گازی، مکانیکال سیل و متعلقات 33۰

petrosaz.co@gmail.com ۰86-3312688۵
تجهیزات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی فراسازان انرژي اراک  331

info@coolsummer-co.com
۴682787۵

تجهیزات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کول سامر)تابستان سرد کویر(  332

info@ava.ir ۴3612۰۰۰ تجهیزات مخابراتی صنایع ارتباطي آوا 333

info@kstc.ir ۰۵1-3۵۴217۰1
کاوش صنعت طوس  پمپ و کمپرسورهای پر سرعت و پر فشار 33۴

info@esmaili-factory.com ۴6893۴6۰  دستگاه چاه پیمایی، نمودار گیری، لوله مغزی ابزار 
درون چاهی

کارخانجات اسماعیلي  33۵

Control@petroartoon.com 888۴۴89۴ تامین و تولید عایق های سرد و گرم پترو ارتون  336

info@mapnasts.com 231۵۴۵6۴
تجهیزات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ساخت تجهیز سپاهان  337

info@chamaan.com 222316۰8 تجهیزات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مهندسي و ساخت چمان  338

info@petroideh.com 88۵11۵92  انواع گسکت های فلزی و غیر فلزی، واشرهای
الستیکی

پترو ایده کوشش  339

o.abutalebi@sh-turbine.com ۰26-366۰861۰
بازسازي قطعات داغ توربین هاي گازي قطعات توربین شهریار  3۴۰

mailbox@sarvco.ir 88617182 کاتالیست های صنایع پتروشیمی، پاالیش وفوالدسازی نفت و گاز سرو  3۴1

info@tehranrubber.com ۴۴9۰1۵71 شیلنگهای انتقال میعانات گازی روف درین تولیدي قطعات الستیکي تهران  3۴2
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Info@yas-co.com ۰31-376۰9۰1۰ سازه های فلزی و پایپرک اسکلت فلزی.. یکتا اندیش سازه  3۴3

info@esfst.com 888۴1182 قطعات و مقاطع صنعت نفت و گاز و پتروشیمی مجتمع صنعتي اسفراین 3۴۴

info@ppandc.com 66۴69718 انواع جاذب ها، مولکوالرسیو، آلومینای سنتزی.. صنایع رنگینه کاتالیست پارس  3۴۵

info@afzarkimiya.com ۰71-382۴1891 ساخت قطعات صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی افزار کیمیایي فارس  3۴6

info@momtazpump.com 668۰۴97۵ تولید پمپ های عمودی،تولید هالو شفت... ممتاز پمپ  3۴7

info@alborzturbine.com 819862۰۵ سیل کیتهای دستگاه های راهسازی و... صنایع الستیکي جاویدان  3۴8

info@abpvibro.com
88۴81873 تولیدکننده تجهیزات اندازه گیري و آنالیز ارتعاشات بهینه پردازش آرمان  3۴9

info@turbinemachineparts.com ۴68۴7۰2۵ روتور کامل انواع توربین ... تامین کاالي توربین ماشین 
خاورمیانه  3۵۰

sales1@cpec.ir ساخت سیستم های کنترل، ادوات ابزار دقیق ... 26۴2۰7۵7 کنترل پویان  3۵1

info@tasfyeh.ir
22266۰3۵

 انواع مواد اولیه و مشتقات شیمیایی صنایع 
پتروشیمی فالیزان تصفیه  3۵2

kalasanat@yahoo.com ۴۴992137 تولید و تامین اقالم آب بند کننده... تجهیز کاالي صنعت  3۵3

info@wiratehran.com 887987۴8  ساخت و تامین کلیه قطعات یدکی پمپ های 
گریز از مرکز ویرا تهران  3۵۴

info@napeec.com
2291133۴

تجهیزات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی مهندسي فرایند و انرژي نواندیشان 
اریا  3۵۵

rzsco_159@yahoo.com ۰31-371۰7۴32 رنگین ذوب سپاهان  ریخته گري چدن نشکن داکتیل،قطعات فوالدی.. 3۵6

info@smansoor.com ۰31-376۰9169 صنعت منصور  انواع سیلندرهای . ابزار های هیدرولیکی.. 3۵7

zarrinfam.atipars@gmail.com 2287۰26۵ رنگ و پوشش های صنعتی زرین فام اتي پارس  3۵8

info@turbinecompressor.asia 66282۰2۴  کمپرسور های فرآیندی و قطعات مرتبط با
تجهیزات صنعت نفت و گاز توربو کمپرسور آسیا  3۵9

setarehfilter@gmail.com ۰31-33361621 انواع فیلتر هوا، روغن و... ستاره پاالیه  36۰

info@pakbronze.com ۵62316۴۰ ساخت تجهیزات نفت وگازو پتروشیمی.... پاک برنز  361

info@parsfluid.com 88۰۵87۰۴ مهندسي اسیا سیال پارس  میز تست شیرآالت اطمینان و صنعتی.... 362

info@takrangkar.com 88682۴۰۰ انواع رنگ های الکیدی اپوکسی پلی یورتان... شیمیایي تک رنگ کار  363

info@alumcablekaveh.com 88888۴۰8 سیم و کابل آلوم کابل کاوه  36۴

info@snpco.ir 8822۵8۰۵  انواع پمپهای واکیوم و کمپرســورهای دورانی
نوآوران صنعت پیشگام رینگ 36۵
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info@asco-intl.com 22۰19۴3۰ EPCاجرای پروژ  ه های مختلف بصورت برق و تاسیسات داریان  366

info@petrosavin.com 227813۴7 ایستگاه های تقلیل فشار گاز و تجهیز آن مهندسي پتروساوین  367

info@nikanpt.ir 22912126
شیرآالت صنعتی نیکان پترو تک  368

Info@psa-valves.com 226۴۰996 تولید انواع شیرآالت صنعتی پویا صنعت سپهر ارمان  369

info@Shegarf.ir ۰26-3۴6۴391۴ تولید انواع پیگ و کاپ شگرف  37۰

info@nitelpars.com 
886۰۴1۴7

X و A انواع مولکوالرسیو های تایپ تامین تجهیزات نیتل پارس  371

info@novinchem.com ۴۴۴7۵131 بازدارنده های خوردگی محلول در آب،نفت... بنیان نوین شیمي پارس  372

info@avegroup.net
26۵۴۴۰۰۰ EPC - مشاروه - طراحی - ساخت و تولید آو  373

info@farafangas.com 36۴269۰7 گازهای خالص آزمایشگاهی مخلوط های گازی فرافن گاز تهران  37۴

info@p-s-co.ir 8861۵9۰8 تابلو های کنترل و حفاظت پست های انتقال پشتیباني صنایع  37۵

info@exirnovinco.com
۴۴9۰9۰6۵ انواع کاتالیستها اکسیر نوین فرایند  376

info@raad-co.com
۰31-338۰2۰26

انواع ترمینال های ریلی، داکت.... تولیدي رعد  377

partosanatco@ymail.com ۰۵1-3۵۴1۴6۴7 سازنده شیرهای اطمینیان، قطعات توربین... پترو صنعت پاژ  378

info@testsanat.com 882۰۵31۵
انواع پمپ خودمکش اتوماتیک و تمام اتوماتیک تست صنعت  379

info@fooladtechnic.ir ۰31-3627291۵ EPC - مشاروه - طراحی - ساخت و تولید مهندسي بین المللي فوالد تکنیک  38۰

info@atlasepco.com ۴۴۰3881۴ انواع مبدل های حرارتی،پوسته لوله ای... مهندسي فرایند انرژي اطلس  381

info@turbineparto.com ۴68۵6۵31
قطعات یدکی و تجهیزات توربین پرتو پارت  382

eshteal.arak@gmail.com 88331۰۴1 اتصاالت ، شیلنگ های قابل انعطاف... ارتعاشات صنعتي اراک  383

hazaveh_arak@yahoo.com ۰86-33۵۵3392 ساخت انواع فنرلول، اسپرینگ هنگر... هزاوه اراک  38۴

product@hltd.ir ۴۴9۰۴17۵
پدافند هوایي صنایع حدید تجهیزات سرچاهی خشکی، فراساحل...  38۵

pepcotech@gmail.com ۰۵13۵۴2۵۵63 طراحی،مهندسی معکوس، تدوین دانش فنی پدیده انرژي پارسیان  386

agrinalminium@gmail.com 62736 ورق های آلومینیوم با پوشش پلی کرافت... آلومینیوم صنعت نوین آگرین   387

info@taravoshjam.com
88۵۴۴7۰6

تجهیزات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی تراوش جم  388
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info@iwttco.com
66۴27979

کنترل ولو،کابینت های محافظت از ابزاردقیق بین الملل انتقال فن غرب  389

info@ghadirtec.com 66۴2۰3۵8 قطعات یدکی و تجهیزات فني مهندسي غدیر  39۰

info@dossena.ir 3398۰9۴3
دوران سپنج نادین )دوسنا(  نگهدارنده کابل الکتریکی و ضد انفجار  391

shivaamvaj@gmail.com
۰31-32661337

تایمرها و تایم سوییچ،حفاطت کننده تک فاز شیوا امواج  392

sales@Petroryan.com 886۰18۰1 رایان پترو تجهیز  تأمین تجهیزات مختلف حفاری 393

info@gitco.ir ۰3۵-38333۴۰3
قطعات اصلی و تجهیزات جانبی توربین توربین های صنعتي غدیر یزد 39۴

h.gharaei@ftpturbine.com
88996۵1۵

تامین قطعات و تعمیرات  انواع کمپرسورها.. فناوران تجارت پویا  39۵

info@dayheem.net 36677693 جانکشن باکس های استنلس استیل ضد انفجار برق و صنعت دیهیم  396

info@rohamfarayand.com
3328۴717 شافت وایمپلر پمپ های والینرهای کمپرسور.. رهام فرایند ساخت  397

info@kiaelectrode.com ۰۵8-3231۵836 کیا الکترود شرق  انواع الکترود هاي جوشکاري... 398

sales@pck-ir.com" ۴۴28۰2۰8 فرآورده های شیمیایی... شیمیایي پاک کوشش کار  399

info@pakatieh.ir ۰۵1-386986۰9
انواع المپ های سوله ای و پروژکتورهای صنعتی تولید انرژي پاک آتیه  ۴۰۰

info@asacomp.ir 66۰۴783۰ آزار صنعت آسیا  ساخت قطعات کمپرسور، توربین، توربواکسپندر.. ۴۰1

info@icp.co.ir 88368818 تجهیزات کنترل و اتوماسیون ابزاردقیق.. کنترل پردازش هوشمند  ۴۰2

info@sepahantubeco.com 88738983
تولید محصوالت فوالدی،لوله، ورق و پروفیل لوله و پروفیل سپاهان  ۴۰3

info@demico.ir 229۵۰777 انواع رشته های تکمیلی درون چاهی،شیرآالت... دمیکو)طراحي مهندسي و توسعه 
ساخت ایمن ایرانیان( 

۴۰۴

yazdani@zinoglobal.com 8817871۰ میله ارت ،کلمپ ،قالب جوش ، پودر جوش توان گستران زینو  ۴۰۵

info@khavar.com
۰۵1-38۵397۴۰

پمپ های افقی فشارقوی طبقاتی... ماشین هاي دوار خاور طوس  ۴۰6

info@Bornasanattoos.com ۰۵1-36۵13312 شیرآالت صنعتی... برنا صنعت طوس  ۴۰7

info@demischem.com 88۵29633 دمیس شیمي  تولید کننده انواع رنگهاي صنعتي ، حفاظتي ۴۰8

info@fgpco.com
۰31-338۰1۰۴1

 طراحی و ساخت پرس های خاص ، ماشین
آالت برش و رشته کن ورق

فن گستر پویا  ۴۰9

office@petromehr.com 22879783  فناوری های پیشرفته شیمیایی 
کاتالیست،پلیمرهای پیشرفته

پترو مهر پردیس ۴1۰

info@psevalveco.com 88۵۴197۰
شیرآالت صنعتی پیوند صنعت انرژي  ۴11
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info@tanootas.com 88۵۰۰1۵3 پیمانکار پروژه های مربوط به نفت و گاز و 
EPC پتروشیمی، خرید و نصب

مهندسي و ساخت تنوتاس تابان  ۴12

info@osmahab.com ۴۴۴6۰322 تهیه ، ساخت ، نصب ، و بهره برداری از 
سیستم های تصفیه و پاالیش آب..

عمران سازان مهاب  ۴13

info@kaviangas.com ۴683۵98۰ تامین کننده گازهای خالص ،ترکیبی ، 
کالیبراسیون

سپهر گاز کاویان  ۴1۴

navid@paraye.com ۴33۰1   طراحی و ساخت ، نصب راه اندازی و
تجهیزات ابزار دقیق ادوات

گسترش داده پردازش پارایه  ۴1۵

m.doaee@cyberind.com 886۰62۰1   ساخت، نصب، راه اندازی و نگهداری  در 
EPC قالب قراردادهای پیمانکاری

سایبر صنعت  ۴16

info@kalhor.co 6613۵768 ساخت قطعات ولوها )سوپاپ های 
کمپرسور(

کلهر تجارت باختر  ۴17

info@apzsharif.com
6693۵7۴۵

خدمات آموزشی و فنی و مهندسی، مدیریت 
فناوری

اتیه پردازان ظهور  ۴18

info@ardpitch.ir ۵۵2۵۴۴29 آراد پیچ پایدار  انکر بولت ، یچ ، مهره و واشر ۴19

info@ariaequip.com
881۰۵13۴ تهیه و تامین تجهیزات الکتریکی صنعتی 

و ضد انفجار
آریا تجهیز بین الملل  ۴2۰

arvand@arvandcorp.com ۵1۰۴13۰۴ ،هواسازها، انواع چیلر، کندانسینگ یونیت یکتا تهویه اروند  ۴21

info@azarshahab.com ۰۴1-3۵۵1291۰ ساخت فراورده های نسوز... آذر شهاب تبریز  ۴22

info@kahanganmehr.com 88۴۵623۰
حفاظت کاتدیگ، جوش احتراقی، حفاظت 

در برابر صاعقه
مهندسي کاهنگان مهر  ۴23

info@vb-valves.com ۵2888۰1۵ انواع شیرآالت صنعتی... شیرآالت ویستا برزین  ۴2۴

info@kianturbotec.com 882۰3۴۰۴ طراحی، تامین، تولید و نصب و راه اندازی 
سایت های آزمایشگاهی

کیان تک ماشین هاي دوار پارس  ۴2۵

sales@jonoobgroup.org 883719۰۰
تولید، تامین و پوشش های محافظتی، ضد 
خوردگی، سیستم های آب بندی و ترمیمی

مهندسي پلیگام پوشش هاي محافظتي 
جنوب

۴26

info@lehgostar.com 8831227۵  تولید لوله های بدون درز کی سینگ و
تیوبینگ

لوله گستر اسفراین ۴27

info@mehand.ir ۴۴۵۴33۴۴  انواع یونیت های هیدرولیک ، استند،بلوک، 
سیلندر و میزهای تست......

مهندسي مهند هیدرولیک ۴28

info@tamkar.com ۰31-۴۵836۰71
طراحی و ساخت انواع جایگاه های سوخت  

و پروژه های فرا ساحلی
کارخانجات صنعتي تامکار ۴29

info@bermyco.com 26212۴2۰ ساخت انواع خودروهای اتش نشانی و 
تجهیزات وابسته

صنعت کاران برمي ۴3۰

info@karonsar.com 8879۰86۴ تولید کننده انواع اتصاالت انعطاف پذیر 
فلزی

فني مهندسي کارونسر ۴31

info@technotarco.com 6679۴8۰1
 دیسپنسر های توزیع سوخت و جایگاه های

سیار و ثابت
تکنوتار ۴32

md@psmsite.com 22171897 تولید استاد بولت و مهره های خاص صنایع 
نفت و گاز و پنتروشیمی .....

پارت سازي مشهد ۴33

info@iasco.ir 8832262۵ تولید انواع فوالد آلیاژی  فوالد الیاژي ایران ۴3۴
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